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Anotace 

 

V diplomové práci je analyzována pracovní spokojenost zaměstnanců a současný stav 

motivačního programu společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Cílem diplomové práce je 

navrhnout společnosti doporučení pro zdokonalení motivačního systému, a to na základě 

výsledků dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do 6 kapitol, na praktickou a teoretickou 

část. Teoretická část popisuje základní pojmy, např. motivaci, pracovní spokojenost 

a benefity motivačních programů. Praktická část je věnována vyhodnocení odpovědí 

a analýze dotazníku. Na základě výsledků analýzy odpovědí dotazníkového šetření bylo 

navrženo společnosti doporučení.  

 

Klíčová slova: Analýza, Dotazník, Motivace, Spokojenost, Zaměstnanci  

 

Summary 

In the thesis, I analyse job satisfaction of employees and current state of incentive 

program in company Pittsburgh Corning CR, Ltd. The main objective of this thesis is to 

suggest recommendations for improvement of motivation system, based on the survey 

results. The work is divided into six chapters and practical and theoretical part. Theoretical 

part describes the basic terms, e.g. motivation, job satisfaction and benefits of incentive 

programs. Practical part is focused on evaluation of responses and analysis of questionnaire. 

On the basis of results of survey analysis, I suggest recommendations for company.  
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1 ÚVOD 

Mít spokojené a motivované zaměstnance je pro každého zaměstnavatele jednou 

z firemních strategií. Není to ovšem jednoduché. Na spokojenosti musí pracovat obě strany, 

protože každého motivuje něco jiného. Motivovanost je kombinací pocitů, které mají kladný 

vliv na chování zaměstnanců. Tyto pocity zahrnují např. spokojenost, oddanost, hrdost, 

loajalitu, silný smysl pro osobní zodpovědnost a ochotu hájit společnost i navenek. 

Motivovanost má základ v latině ve slově „movere“ - hýbat, pohnout. To vystihuje 

podstatu slova motivovanost. Může tedy představovat určitý stav zaměstnance, kdy s ním 

něco pohne, chce za něčím jít. O motivaci většinou rozhodne osobnost člověka, podmínky, 

v nichž člověk žije a aktuální situace, ve které se daný jedinec nachází. Motivace uspokojuje 

zájmy motivujícího nebo určitého celku, který motivující prezentuje, např. firmy [4]. 

Komplexním způsobem, jak zjistit motivaci a spokojenost zaměstnanců, může být 

průzkum ve formě dotazníku, který by zaměstnavatel měl provádět v pravidelných cyklech. 

Dle výsledků dotazníku může pak společnost stanovit priority v pracovní oblasti. Mimo 

dotazníku může organizace také zpětnou vazbu o spokojenosti a motivaci svých 

zaměstnanců získat osobním pohovorem se zaměstnancem, v diskusních skupinách 

či mimopodnikových akcích ve formě teambuildingu.  

Pokud nejsou zaměstnanci dostatečně motivováni a mají špatné pracovní podmínky, 

může se zvýšit fluktuace v organizaci. S fluktuací má pak organizace zvýšené náklady 

na další nábor a zaškolování „nováčků“. Pokud jsou zaměstnanci nespokojeni, klesá jejich 

výkonnost a jejich nepozorností může docházet i k pracovním úrazům. Organizace jako 

celek může nabízet prostředí, v němž lze dosáhnout vysoké míry motivace a spokojenosti, 

a to pomocí stimulů, odměn, uspokojující práce, příležitostí ke vzdělávání a růstu [1]. 

Tématem diplomové práce je analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců 

společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o., která se zabývá výrobou tepelně izolačního 

materiálu z pěnového skla. V České republice vznikla v roce 2000 a výrobu zahájila během 

roku 2001. Společnost má zastoupení ve významných evropských zemích, Spojených 

státech amerických a zaměstnává přes 450 pracovníků [7]. 
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V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti 

spokojenosti zaměstnanců a jejich motivace. Praktická část je věnována zhodnocení 

současného stavu motivačního procesu ve společnosti a provedení dotazníkového šetření.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno anonymně formou písemného dotazníku, který 

byl zaměstnancům předán k vyplnění. Dotazování proběhlo od 15. listopadu 2016 do 

16. prosince 2016 a zúčastnilo se ho 130 zaměstnanců, z části úseku výroby FAB, 

z celkového počtu 245 zaměstnanců v celé společnosti, což činí 53,06 %. 

Cílem diplomové práce je analýza faktorů pracovní spokojenosti společnosti, 

definování konkrétních návrhů a doporučení, dle výsledků průzkumu. 
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2 MOTIVACE A SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ – VYMEZENÍ 

ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Personální práce tvoří část řízení firmy, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka 

v souvislosti s pracovním procesem, to znamená jeho získávání, organizování a propojování 

činností, výsledků práce, pracovních schopností a chování, vztahů na pracovišti, vzdělávání, 

hodnocení a spokojenost zaměstnanců a mnoho dalších činností. Vzhledem k tolika 

činnostem, které úsek lidských zdrojů vykonává, měla by mít každá firma personální 

strategii a politiku. Vedoucí zaměstnanci by se měli podílet na vytváření této politiky 

a systému odměňování. Mají rozhodující roli v hodnocení pracovníků, které je jedním 

z nejčastěji používaných nástrojů ovlivňování motivace a pracovního výkonu. 

Spokojení pracovníci jsou motivováni k tomu, aby svou práci vykonávali lépe a více 

ji tak považují za významnou [3]. 

2.1 Motivace 

Hlavní cíl by tedy firma měla mít ve vytváření a rozvíjení motivačního procesu 

a pracovního prostředí, které pak napomohou k tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali 

výsledků odpovídajících očekávání managementu. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují 

lidi, aby se určitým způsobem chovali. Lidé mnohdy motivují sami sebe tím, že hledají, 

nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby, nebo očekávají splnění svých 

cílů. V tomto případě se jedná o vnitřní motivaci. Vnější motivaci tvoří odměny nebo také 

tresty. Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusejí působit 

dlouhodobě. Systém odměňování by měl zahrnovat kombinaci vnitřních i vnějších odměn.  

Motivační založení je charakteristikou lidské osobnosti. Popisuje vztah k podnětům, 

zejména preference při jejich výběru. Motivační poloha reaguje na vnější prostředí. 

V konkrétních podmínkách pak lidé vybírají, dle své osobnosti, různé zděděné i naučené 

vzorce chování, které jim pak usnadňují život. Pro management a standardní komunikační 

situace je motivační pole konkrétního člověka souhrnem tří složek, které se navzájem 

ovlivňují. Jde o motivační založení (souvisí s osobní vlastností, která je zděděná a v průběhu 

života se málo mění), motivační polohu (souvisí s podmínkami, ve kterých jedinec žije 

a pracuje) a motivační naladění (je proměnlivé a záleží zde na okamžité reakci na působící 

podněty).  
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Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. Nejvlivnějšími teoriemi jsou 

teorie instrumentality, teorie zaměřené na obsah a teorie zaměřené na proces. 

Instrumentalita je přesvědčení, že pokud člověk udělá jednu věc, povede to k věci jiné. 

Teorie instrumentality má své kořeny v Taylorových metodách vědeckého řízení. Teorie je 

založena na potřebě zracionalizovat práci a s důrazem na ekonomické výsledky. Je založena 

na systému kontroly a nerespektuje řadu dalších potřeb zaměstnanců. Odměny nebo tresty 

tak mohou sloužit jako prostředek k zabezpečení toho, aby se lidé chovali nebo konali 

žádoucím způsobem.  

Základem teorie zaměřené na obsah je, že se motivace v podstatě týká podnikání 

kroků za účelem uspokojení potřeb a identifikuje hlavní potřeby, které ovlivňují chování. 

Pro každou osobu jsou však potřeby jinak důležité. Některé mohou vyvolávat mnohem 

silnější úsilí k dosažení cíle než jiné. Závisí to na prostředí, výchově a dosavadním životě. 

Jednu a tutéž potřebu lze uspokojit řadou různých cílů. Podle Maslowa existuje pět hlavních 

kategorií potřeb, které jsou společné pro všechny lidi, a to počínaje základními 

fyziologickými potřebami přes potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby a potřeby uznání 

až k seberealizaci, viz Obrázek 1. Tato teorie motivace tvrdí, že v případě uspokojení nižší 

potřeby se stává dominantní potřeba vyšší, společně tak tvoří „pomyslnou pyramidu“ [1]: 

 

Obrázek 1 - Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj:[1], [vlastní zpracování] 

  

Seberealizace

Uznání 

(sebeúcta, úspěch)

Sociální potřeby 

(pocit sounáležitosti a lásky)

Jistota a bezpečí 

Fyziologické potřeby 

(potřeba vzduchu, vody a jídla apod.)
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V teoriích zaměřených na proces se klade důraz na psychologické procesy, které 

ovlivňují motivaci a souvisejí s očekáváním. Tyto teorie mohou být pro manažery užitečnější 

než teorie potřeb, protože poskytují realistické vodítko pro metody motivování lidí. Těmito 

psychologickými procesy jsou očekávání, dosahování cílů a pocity spravedlnosti. Proces 

očekávání se zaměřuje na propojení mezi motivy a jednáním člověka. Jsou-li pracovníkům 

stanoveny specifické a přijatelné cíle, může být motivace a výkon pracovníka vyšší. Proto 

je u procesu očekávání důležitá zpětná vazba, kterou je pracovník informován o tom, jak 

vzhledem ke stanovenému cíli pracoval. Proces spravedlnosti se zabývá lidským vnímáním, 

jak je s jedincem zacházeno v porovnání s jinými lidmi, se skupinou lidí nebo 

se srovnatelnou osobou. 

S motivací je propojena angažovanost a oddanost. K angažovanosti u zaměstnanců 

dochází tehdy, když je jejich práce zaujme a mají na ní zájem. Oddaný zaměstnanec 

je takový, který se identifikuje s cíli a hodnotami organizace. Nejvíce ovlivňují úroveň 

angažovanosti čtyři faktory, a to vnitřní motivace, pracovní prostředí, vedení a jeho styl, 

příležitosti k osobnímu růstu. 

Motivace jednotlivců je také ovlivněna uznáním a pochvalou. Manažer zaměstnance 

může chválit při osobním rozhovoru nebo před celým týmem. V rámci systému pochval 

a uznání by organizace měla dodržovat určité zásady. Pochvala a uznání by měly být osobní, 

vyskytovat se často a měly by být udělovány co nejdříve po dosažení cíle a úspěchu. 

Formální systém uznání a pochval může být v podobě darů, dovolené, poukázek 

či pohoštění. Pokud jde o podstatné a významné ceny, mohou manažeři nominovat určité 

zaměstnance a ustanovená zvláštní komise se pak dohodne, kdo z nominovaných by měl 

cenu dostat [1].  

2.2 Odměňování 

Odměny a zaměstnanecké výhody jsou na trhu práce pro potřeby organizace mimořádně 

důležité. Odměna by měla být zásluhovou záležitostí a neměly by se do ní promítat vztahy 

a oblíbenost na pracovišti. Může být vázána na povahu a význam vykonávané práce či na 

výkon pracovníka. Organizace může cíleným odměňováním tvořit kulturu a vyšší 

výkonnost, motivovat lidi a získávat jejich oddanost, angažovanost, vytvářet pozitivní 

zaměstnanecké vztahy, získávat a udržovat si potřebné kvalitní pracovníky.  
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Systém odměňování by měl být v souladu s právními normami, akceptován zaměstnanci, 

měl by napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení na trhu. Na organizaci záleží, 

jaké možnosti odměňování využije, jaké formy, jaké nástroje a postupy uplatní a jaká si určí 

pravidla. Následující tabulka ukazuje jednotlivé složky celkové odměny. 

Tabulka 1 - Složky celkové odměny 

Transakční odměny 

Základní mzda/plat 

Celková hmotná 

odměna 

Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké 

výhody 

Relační (vztahové) 

odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněžní vnitřní 

odměny 
Zkušenosti/zážitky z 

práce 

Zdroj:[1], [vlastní zpracování] 

Roli ve strategii odměňování hrají vnější mzdotvorné faktory, jako je situace na trhu 

práce, platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání. Mezi vnitřní 

mzdotvorné faktory patří výsledky práce a pracovní chování zaměstnance, úkoly 

a požadavky pracovního místa nebo pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě. 

Základní mzda nebo plat tvoří sazba (tarif) za určitou práci. Podle Zákona 

č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní 

pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu, Hlava I Obecná 

ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody § 109 Mzda, plat a odměna z dohody, odst. 1, 

odst. 4 a odst. 5 „(1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna 

z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní 

právní předpis jinak. (4) Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti 

a dosahovaných pracovních výsledků. (5) Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované 

za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti (§ 74 až 77)“ [8]. 

Zásluhová mzda nebo plat je peněžní odměna vztahující se k pracovnímu výkonu, 

schopnostem, dovednostem nebo délce praxe. 
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Zaměstnanecké výhody dostává zaměstnanec z titulu svého pracovního poměru 

a vytváří se tak jeho pozitivní vztah k organizaci. Neměly by odrážet pouze možnosti 

organizace, ale také potřeby pracovníků. Zaměstnanecké výhody jsou detailněji popsány 

v podkapitole 2.2.1. 

Nejefektivnější nepeněžní odměnou je uznání a pochvala. Manažeři by je svým 

pracovníkům měli udělovat během každodenního styku. Pracovník může být oceněn také 

dalším rozvojem svých dovedností nebo mu může být nabídnuto vzdělávání pro další rozvoj 

jeho kariéry. 

Vzhledem k tomu, že náklady na odměňování jsou ve většině organizací největší 

výdajovou položkou, měla by organizace tvořit strategii odměňování. Strategie může být 

založena na podrobné analýze současné podoby odměňování s informacemi o slabých 

a silných stránkách [1]. 

2.2.1 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody mohou firmě poskytovat konkurenceschopný nástroj celkových 

odměn, kterým může získat a udržet kvalitní pracovníky a podpořit žádoucí chování 

zaměstnance. Může takto uspokojit jejich osobní potřeby a zároveň posílit oddanost vůči 

firmě. Hlavním důvodem výhodnosti benefitů je možnost daňového uplatnění na straně 

společnosti či má charakter nezdanitelného příjmu na straně zaměstnance. Zákon 

č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů definuje parametry 

poskytování vybraných benefitů, např. možnost osvobození od daně hodnotu nepeněžního 

plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ze sociálního fondu apod. [9]. Některé 

benefity jsou levnější variantou navyšování mzdy. 

Firma může pro motivaci zaměstnanců využít pružný systém zaměstnaneckých 

výhod – Cafeteria systém, který umožňuje zaměstnancům vybrat si svoji odměnu v rámci 

stanoveného peněžního limitu. Politika pružných výhod může firmě ušetřit finanční 

prostředky za výhody, které nikdo nechce nebo nepotřebuje. Využíváním tohoto systému si 

firma může zvýšit loajalitu a spokojenost zaměstnanců a přispět tak ke zvýšení pracovní 

motivace. Benefity v Cafeterii mohou podpořit dlouhodobé zlepšení rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem zaměstnance.  
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Zaměstnanecké výhody lze rozdělit do kategorií, kterými jsou penzijní systémy, osobní 

jistoty, finanční výpomoc, podnikové automobily, osobní potřeby, ostatní výhody.  

Firemní péči o dlouhodobé zájmy svých zaměstnanců může organizace poskytnout 

prostřednictvím penzijních systémů. V příspěvkovém systému odvádějí příspěvky do 

penzijních fondů jak zaměstnavatelé, tak pracovníci. Penzijní připojištění se státním 

příspěvkem je zvýhodněno jak na straně zaměstnavatele – kdy je příspěvek daňově 

uznatelným nákladem v neomezené výši, tak na straně zaměstnance – osvobození příspěvku 

zaměstnavatele od daně z příjmu fyzických osob. 

Osobní jistoty posilují zázemí pracovníka a jeho rodiny. Jedná se např. o zdravotní, 

úrazové nebo životní pojištění. Může to být také dodatečné odstupné při propuštění 

zaměstnance z důvodu nadbytečnosti. 

Samotná organizace může pracovníkovi poskytnout finanční výpomoc ve formě půjčky 

nebo slevy na zboží a služby produkované organizací. 

K pracovní pozici může zaměstnanec využít podnikového automobilu, a to i pro 

soukromé potřeby. 

Osobní potřeby slouží pro upevnění vzájemných vztahů mezi prací a domácími 

potřebami, např. zdravotní volno, péče o děti, využití rekreačního zařízení, finanční a právní 

poradenství. 

Ostatní výhody jsou charakteristikou firmy, které přispívají ke kvalitě pracovního 

života. Zvyšují životní úroveň pracovníků, např. dotované stravování, příspěvek na ošacení, 

mobilní telefon apod. [1]. 

Běžnou součástí personální strategie společnosti jsou stravenky. Jsou výhodné pro 

zaměstnance i pro vedení společnosti. Společnosti stravenky umožňují zvýšit příjem 

s nižšími náklady, než jaké by musela vydat při zvýšení hrubé mzdy pracovníka o stejnou 

částku. Zároveň společnost ušetří na daních. Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon České národní 

rady o daních z příjmů, Část Třetí Společná ustanovení, § 24, odst. (2), písmeno j), 

bod 4 umožňuje zařadit do daňově uznatelných nákladů 55 % z ceny každé stravenky [15]. 
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Dne 14. listopadu 2016 proběhla v Poslanecké sněmovně Konference „Perspektiva 

zaměstnaneckých benefitů“, která se konala pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro 

rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radky Maxové a s podporou Unie 

zaměstnavatelských svazů ČR. Na konferenci byl mimo jiné prezentován aktuální průzkum 

společnosti ppm factum research s. r. o. na téma zaměstnanecké benefity. Společnost 

provedla průzkum telefonickým dotazováním u firem, které poskytují stravenky a mají více 

jak 25 zaměstnanců. Dotazování proběhlo od 18. října do 31. října 2016 a trvalo 15 minut. 

Celkem bylo uskutečněno 201 rozhovorů, uskutečněných dle kvótního výběru1. Jak je vidět 

z výsledků průzkumu, viz Obrázek 2, je nejvíce oblíbeným benefitem týden dovolené navíc, 

což uvedlo 53 % dotazovaných. Dalším atraktivním benefitem jsou stravenky, a to u 31 % 

dotazovaných. Do tří let by více firem chtělo benefity rozšířit o sociální služby, např. 

o pečovatelskou nebo asistenční službu, o služby domácnostem. Oblíbenost těchto benefitů, 

dle průzkumu, vzroste na 21 % u zdravotní péče, na 17 % v zajištění péče o rodinné 

seniory [10].  

 

Obrázek 2 - Atraktivita benefitů 

Zdroj: [10], [snímek č. 10 Prezentace ppm factum] 

________________________ 

1 Metoda záměrného výběru vzorku pro výzkum trhu. Jsou dány kvóty, kolik lidí, s jakými charakteristikami 

má být vybráno. 

http://www.cevelova.cz/slovnicek/vyzkumny-vzorek/
http://www.cevelova.cz/slovnicek/marketingovy-vyzkum/
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Jednou z variant, jak ovlivnit spokojenost zaměstnance, může být devatero motivačních 

pravidel, viz Obrázek 3. Zaměstnavatel si se svým zaměstnancem může projít jednotlivé 

body devatera a určit, která pravidla zaměstnance nejvíce charakterizují.  

 

Obrázek 3 - Motivační pravidla 

Zdroj:[4], [vlastní zpracování] 

2.3 Spokojenost 

Míra spokojenosti jedinců závisí na jejich vlastních potřebách a na prostředí, ve kterém 

pracují. Týká se především postojů a pocitů. Úroveň spokojenosti s prací je ovlivňována 

vnějšími a vnitřními motivačními faktory, kvalitou řízení, sociálními vztahy v pracovním 

prostředí a také mírou, jak jsou jedinci ve své práci úspěšní nebo neúspěšní. Lidé jsou 

motivováni k tomu, aby dosahovali určitých cílů, a budou spokojeni, když těchto cílů 

dosáhnou zlepšeným výkonem. Úroveň spokojenosti s prací lze zkoumat pomocí anket, 

které lze realizovat několika metodami, např. použitím strukturovaných dotazníků, 

rozhovorů, kombinací dotazníku a rozhovoru či využitím diskusních skupin.  
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Výhodou dotazníků je, že jsou relativně levné jak z hlediska organizování ankety, tak 

z hlediska analýzy. Strukturované dotazníky mohou být rozdány všem pracovníkům nebo 

jen určitému vzorku zaměstnanců. Mohou se využít standardizované formuláře dotazníků 

nebo mohou být vytvořeny speciálně pro danou organizaci, která si určí, jaké otázky jsou 

pro ni důležité. Výsledky dotazníků mohou být porovnány s výsledky jiných organizací. 

Rozhovory jsou časově náročné a není snadné je analyzovat. Manažer při nich 

s pracovníkem může volně diskutovat o širokém okruhu záležitostí nebo je může koncipovat 

naprosto konstruktivním způsobem, tedy strukturovaně. Většinou jsou vedeny individuálně, 

aby byl pracovník co možná nejvíce otevřený a řekl své skutečné názory.  

Pokud organizace využije kombinaci dotazníku a rozhovoru, může tak využít 

kvantitativních údajů z dotazníků spolu s kvalitativními daty z rozhovorů.  

Diskusní skupinu lze využít na určitou situaci, kterou organizace potřebuje řešit. 

Podstatným rysem takové skupiny je informovanost, konstruktivnost, strukturovanost 

a důvěrnost [1]. 

2.4 Pracovní prostředí 

Aby byl pracovník spokojen, musí mít vytvořené vhodné pracovní prostřední, které 

pak ovlivňuje jeho vztah k vykonávané práci i zaměstnavateli. Je tedy nutné zaměřit se na 

prostorové řešení pracoviště, jako je vhodná pracovní poloha, výška pracovní plochy, 

pohodlný přístup na pracoviště a možnost pohodlného pohybu. Vhodné fyzikální 

podmínky významně ovlivňují spokojenost pracovníka, jeho pracovní výkon a kvalitu 

a také mají vliv na zdravotní stav. Zpravidla je možné podmínky objektivně změřit a jejich 

žádoucí úroveň je v zájmu ochrany zdraví pracovníka. Organizace je povinna toto řešit dle 

zákona a dbát o bezpečnost při práci a chránit zdraví svých zaměstnanců. Povinnosti 

vyplývají z předpisů nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance. Zaměstnanci jsou pak 

povinni dodržovat BOZP, zúčastňovat se pravidelných školení o BOZP či oznamovat 

nedostatky na pracovišti. Dodržováním předpisů pak lze docílit snížení pracovních úrazů 

a nemocí zaměstnanců. 
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Sociálně psychologické podmínky práce souvisejí s tím, zda je člověk v kontaktu 

s dalšími pracovníky nebo pracuje izolovaně. Některé činnosti vyžadují soustavnou 

součinnost několika pracovníků, jiné jen občas. Mezilidské vztahy na pracovišti, jejichž 

kvalita vytváří společenskou atmosféru, příznivě nebo nepříznivě ovlivňují náladu 

pracovníka, jeho chování a výkon.  

Pro vytváření pracovních úkolů a pracovních míst se vyžívá několika přístupů. Jedním 

z nich je motivační přístup stojící na základu uspokojení zaměstnance z práce samotné a ta 

je pro něho nejlepším motivátorem. Motivační přístup je nejčastěji založen na Herzbergově 

dvoufaktorové teorii motivace, vycházející ze zkoumání příčin spokojenosti 

a nespokojenosti s prací. Motivátorem ke spokojenosti je úspěch či splnění cíle, získání 

pravomocí a růst na pozici. Peněžní odměna bývá krátkodobým motivátorem 

a nespravedlivý systém odměňování může vést k demotivaci. Pokud se v organizaci 

nepodniknou určité preventivní kroky, mohou nějaké faktory, např. osobní vztahy, postavení 

a jistota, vést k nespokojenosti. 

Hackmanův a Oldhamův model charakteristiky práce představuje komplexnější 

podobu motivačního přístupu k vytváření pracovních úkolů a míst. Další možností, jak 

motivační přístup využít na pracovišti, je na základě teorie sociotechnických systémů. Tato 

teorie vychází z toho, že mnoho pracovních úkolů je vykonáváno nikoliv jedinci, ale 

skupinami pracovníků, kteří na sebe vzájemně působí [3].  

2.5 Ukazatele chování 

Vývoj a úroveň jednotlivých ukazatelů chování může firma využít k vysvětlení určitých 

sociálních problémů. Pokud není zaměstnanec spokojen a motivován, uvažuje o odchodu 

z firmy, může mít zvýšenou absenci. Nespokojený zaměstnanec může být více nepozorný 

při plnění svých úkolů a způsobit sobě nebo jinému zaměstnanci pracovní úraz.  

Zajímavým ukazatelem, kdy zaměstnanci nejsou se svou prací spokojeni, může být 

fluktuace ve firmě. Fluktuace má velký vliv na fungování firmy, a proto by vedení 

společnosti mělo sledovat hodnoty a vývoj fluktuace. Důvodem k odchodu z firmy je např. 

nedostatek uznání, nevhodné pracovní prostředí, omezený kariérní postup, finanční 

ohodnocení nebo nevhodný styl managementu.  
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Společností neřízená fluktuace s sebou nese zvýšené náklady na nová výběrová řízení či 

osobní pohovory a snižuje produktivitu práce. S přijetím nového zaměstnance jsou spojeny 

náklady na proškolení a v některých případech čas ostatních zaměstnanců, kteří „nováčka“ 

mentorují a nemohou tak vykonávat svou práci. Noví pracovníci, kteří budou do týmu přijati, 

mohou svými nápady a kreativitou zlepšit motivaci ostatních kolegů. Fluktuaci lze měřit 

několika způsoby, ale základním měřením je míra odchodů. Fluktuaci lze spočítat dle 

následujícího vzorce: 

fluktuace= 
počet rozvázaných pracovních poměrů

průměrný počet zaměstnanců za období
       (1) 

Nízká míra fluktuace signalizuje možné problémy s přezaměstnaností a vysoká míra 

může signalizovat neschopnost firmy udržet si klíčové zaměstnance.  

Fluktuace může být rozdělena dle různých kritérií, např. na žádoucí (přirozenou), která 

má pozitivní význam pro společnost a nežádoucí (nadměrnou) s negativním dopadem na 

společnost. Dále může být fluktuace dělena na dobrovolnou a nedobrovolnou.  

Klíčoví zaměstnanci mohou odcházet z několika důvodů, např. že nedostanou příležitost 

k využití svého talentu, nedostanou příležitost k růstu nebo postupu, nehodnotí svou práci 

jako důležitou apod. Zaměstnanci v různých fázích kariéry mají různé preference. Častěji 

mění zaměstnavatele mladší skupiny pracovníků nebo pracovníci na částečný pracovní 

úvazek. Organizace by měla řídit, kdo a kdy odejde, a to pomocí analýzy rizika odchodu 

klíčových zaměstnanců. Tato analýza může ukázat kroky, které je třeba podniknout k jejich 

udržení. Odchody zaměstnanců může organizace také ovlivnit jejich vzděláváním, 

plánováním jejich osobního rozvoje a řízením jejich kariéry [1]. 

Aby firma předešla časté nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, může přistoupit 

k různým opatřením, která mají zaměstnance více motivovat. Absenci lze vypočítat dle 

následujícího vzorce: 

absence= 
počet neodpracovaných dnů

počet pracovních dnů ve sledovaném období
      (2) 

Vysoká absence je pro firmy nežádoucí z pohledu nákladů. Nepřítomnému zaměstnanci 

musí vyplácet náhradu mzdy od čtvrtého dne jeho nepřítomnosti a zároveň musí zajistit 

náhradu za nepřítomného zaměstnance, což může řešit formou brigádníka či formou 

přesčasů.  
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Za první tři dny pracovní neschopnosti, které měly být pro zaměstnance původně 

pracovními, náhrada mzdy nepřísluší. Zaměstnavatel se může rozhodnout na případné 

kompenzaci za tyto tři dny, kdy zaměstnanec nedostává mzdu ani od firmy, ani ze státního 

systému nemocenského pojištění, a to např. formou sick days nebo jiným benefitem. 

Zaměstnanec, který si pracovní neschopnost sám zavinil, nemá na dávky nárok [3]. 

Následující Tabulka 2 ukazuje Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 

v České republice v porovnání s Ústeckým krajem. Dostupná data na stránkách ČSÚ jsou za 

období 2006 – 2015. Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti stoupla 

v ČR o 7,44 dny a v Ústeckém kraji o 7,72 kalendářních dnů. Průměrné procento pracovní 

neschopnosti v ČR kleslo o 1,752 % a v Ústeckém kraji o 1,407 %, ale na druhou stranu 

doba trvání pracovní neschopnosti vzrostla v ČR o 21,100 % a v Ústeckém kraji o 21,397 %.  

 

 

Tabulka 2 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v Ústeckém kraji 

Rok Průměrná doba trvání 

1 případu pracovní  

neschopnosti  

[kalendářní dny] 

Průměrná pracovní  

neschopnost 

[%] 

 ČR ÚK ČR ÚK 

2006 35,26 36,08 5,814 5,744 

2007 34,58 34,59 5,619 5,548 

2008 39,05 39,42 5,184 5,260 

2009 45,06 45,76 4,184 4,101 

2010 44,69 44,93 3,763 3,691 

2011 44,08 43,93 3,638 3,603 

2012 46,05 48,25 3,452 3,686 

2013 44,00 46,66 3,615 3,954 

2014 45,81 47,53 3,697 3,970 

2015 42,70 43,80 4,062 4,337 

Zdroj: [11], [vlastní zpracování] 
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2.6 Kritika  

Kritika není lidem většinou příjemná. Důvodů může být hned několik, např. způsob 

sdělení, ale i následně její přijetí. Správně řečená může být účinným nástrojem motivace, 

avšak nesprávně řečená ji může snížit. Kritizovaný člověk má nižší sebevědomí a snižuje se 

jeho potenciál. Nízká sebedůvěra může mít negativní dopad na pracovní výkon zaměstnance. 

Jednou z chyb, které se při kritice většina lidí dopouští, je málo konkrétní vyjadřování. 

Proto je důležité při kritice respektovat čtyři pravidla: necílit kritiku proti osobnosti 

pracovníka, být konkrétní, najít a formulovat řešení, vždy končit pozitivním řešením.  

Pracovníkovi by mělo být řečeno, co udělal dobře a každou zpětnou vazbu formulovat 

pozitivně. Kritika je potřebná a spolu s pozitivním a rovnoprávným přístupem 

k pracovníkovi může být nástrojem motivace [5]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. (dále jen PCCR) byla založena v roce 2000. 

Výrobní činnost byla společností zahájena zkušebním provozem v roce 2001 v nově 

postaveném závodě průmyslové lokality Verne města Klášterec nad Ohří. V roce 2008 byla 

zprovozněna nová výrobní linka na výrobu pěnového skla FOAMGLAS®.  

Hlavní činností společnosti je výroba izolačních materiálů ze zpěněného skla. Pěnové 

sklo FOAMGLAS® je vyrobeno z čistého skla, z více jak 60 % se jedná o kvalitní 

recyklované sklo s využitím vlastního odpadu vzniklého při výrobě. Tím je optimalizována 

spotřeba energie a surovin. V posledních letech se společnost zaměřuje na minimalizaci 

dopadů výroby na životní prostředí, a to recyklací odpadů při výrobě. Proto také materiál, 

který společnost na výrobu pěnového skla využívá, neobsahuje freony ani jiné látky 

znečišťující životní prostředí.  Materiál FOAMGLAS® je zcela parotěsný a nenasákavý. 

Díky prostorové geometrii skleněných buněk má izolace FOAMGLAS® mimořádnou 

tuhost a pevnost v tlaku i při dlouhodobém zatížení. Izolace je zcela nehořlavá, tvarově stálá, 

tzn. že se nesráží, neohýbá se a nebobtná. Má mimořádně dlouhou životnost a konstantní 

izolační vlastnosti. Izolační materiály společnost vyváží do celého světa [7]. 
  

Organizační struktura společnosti je liniového charakteru, kde se jednotlivé úseky 

Kvality, Financí, Údržby, Personální, Nákupu a logistiky, Výroby FAB, Výroby FLAT, 

Engineeringu a Sklárny zodpovídají přímo řediteli společnosti [12]. 

Vize společnosti jsou poměrně trvalé, mění se pouze v detailech a z velké části jsou 

ovlivněny firemní kulturou mateřské společnosti, která sídlí v USA. Součástí firemní kultury 

společnosti jsou stanovené klíčové vize, které jsou podrobně zpracované v QEESH manuálu. 

S tímto manuálem je seznámen každý pracovník při nástupu do pracovního poměru. 

Hlavní zásady vycházejí z požadavků a poptávky trhu, z trendů a očekávání budoucích 

potřeb. Společnost si je vědoma, jak je důležité pečovat o své zaměstnance. Řízení lidských 

zdrojů je pro společnost důležitým a významným nástrojem, jak se dále rozvíjet, jelikož 

úspěch či neúspěch společnosti se odráží ve spokojenosti zaměstnanců.  
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Jednou ze strategických vizí je i péče o zaměstnance, a to:  

 ve vytváření podmínek pro seberealizaci a odborný růst zaměstnanců; 

 ve vytváření kvalitního a bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance; 

 v zajištění stability zaměstnání všem zaměstnancům, pocitu jistoty a také, že za 

vykonanou práci obdrží náležitou odměnu. 

V současné době společnost zaměstnává 245 pracovníků, z toho 217 mužů a 28 žen. Jak 

ukazuje následující přehled v Tabulce 3, počet zaměstnanců se za posledních 9 let zvýšil 

pouze o 2 osoby, což je nárůst o 0,80 %. Počet zaměstnanců a jejich fluktuace je ovlivněna 

počtem zakázek, které společnost v daném roce vyřizuje, jako např. v roce 2015. V tomto 

roce společnost přijala do výroby FAB celkem 33 nových zaměstnanců, ale zároveň jich 

celkem 45 ukončilo pracovní poměr. Při zvýšeném počtu zakázek společnost PCCR využívá 

v současné době pracovní agentury.  

V roce 2008 vzniklo nové výrobní oddělení a v roce 2015 společnost otevřela vlastní 

sklárnu, ve které pracuje 8 zaměstnanců. Společnost se tak stala nezávislou na dovozu skla 

z mateřské společnosti v Belgii. 

Tabulka 3 - Přehled počtu zaměstnanců v letech 2008-2016 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

počet 

zaměstnanců 
243 234 223 215 223 224 234 247 245 

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 

3.1 Kolektivní smlouva 

Společnost Pittsburgh Corning CR, s.r.o. má uzavřenou kolektivní smlouvu 

z dubna 2015, platnou pro roky 2015-2016. Je členěna do 6 článků označených písmeny 

A – F. Odměňování zaměstnanců je stanoveno v článku B. Společnost má stanoven základní 

systém odměňování dvěma body, kterými jsou Mzdové formy, zásady a podmínky pro jejich 

uplatňování a Příplatky. Článkem D, uvedené kolektivní smlouvy, je stanovena sociální 

oblast. Společnost umožňuje zaměstnancům závodní stravování, a to v prostorách závodní 

jídelny, ale bez vlastní kuchyně, kde by měli zaměstnanci možnost z výběru jídel. Svým 

zaměstnancům společnost přispívá na závodní stravování, a to ve formě příspěvku na 

stravenky, které jsou v hodnotě 80 Kč nebo příspěvku na mražené jídlo. Na polovinu 

hodnoty stravenky přispívá společnost.  
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Kolektivní smlouvou je stanovena výše příspěvku na penzijní připojištění všem 

zaměstnancům, kteří mají smlouvu s libovolným penzijním fondem a vlastní úložkou ve výši 

minimálně 100 Kč měsíčně. Dle délky trvání pracovního poměru společnost přispívá 

zaměstnanci dané procento z jeho průměrné hrubé mzdy, a to pro první rok trvání pracovního 

poměru 1 %, pro druhý rok trvání pracovního poměru 2 % a v dalších letech trvání 

pracovního poměru 3 %.  

Společnost svým zaměstnancům poskytuje několik zaměstnaneckých benefitů. 

Zaměstnanci na vybrané pracovní pozici mají k dispozici služební telefon s možností získat 

firemní telefonní tarif a při odchodu do důchodu poskytuje společnost zaměstnanci 

jednorázovou finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.  

Ve společnosti je uplatňován, tzv. Věrnostní bonus. Všichni zaměstnanci, kteří bez 

přerušení odpracovali určitý počet let, obdrží mimořádný finanční bonus. Výše 

jednorázového bonusu, dle počtu odpracovaných let, je stanovena v Tabulce 4.  

Tabulka 4 - Věrnostní bonus 

Počet odpracovaných let Výše bonusu [Kč]  

10 5 000 

15 7 500 

20 10 000 

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům úpravu stanovené týdenní pracovní doby. 

Konkrétně zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší 15 let nebo pečují o bezmocnou 

fyzickou osobu. Na náhlé zdravotní problémy mohou zaměstnanci čerpat 3 dny sick days, 

za které dostávají 50% náhradu mzdy. Zaměstnanci mohou dále využít příspěvku na pořízení 

nových dioptrických brýlí, a to v hodnotě maximálně 1 000 Kč ročně, mají možnost nákupu 

firemních výrobků za snížené ceny nebo využití poukázek Flexi Pass ve výši 

150 Kč/měsíčně. Poukázky Flexi Pass slouží jako univerzální nástroj pro podporu aktivního 

odpočinku zaměstnanců, např. sport, cestování, vzdělávání, kultura nebo zdravotní péče.  

V případě, že stávající zaměstnanec zaučuje nového zaměstnance, pak stávajícímu 

zaměstnanci náleží příplatek ve výši 10 % z hodinové mzdy.  

Za ztížené pracovní prostředí mají zaměstnanci příplatek 8 Kč/hodinu za práci 

v prašném prostředí, 8 Kč/hodinu za práci v hlučném prostředí.  
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Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, Část první Předmět úpravy, § 1 jsou upraveny „a) hygienické limity 

hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah 

opatření k ochraně zdraví zaměstnance, b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní 

prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, c) hygienické 

limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, d) způsob měření a hodnocení hluku 

a vibrací pro denní a noční dobu“ [13].  

Dále je Zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Část šestá Odměňování za práci, 

odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu, Hlava II, 

Mzda, §117 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí stanovena výše 

částky minimální mzdy, upravena Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, 

o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 

příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, § 7 Výše příplatku ke mzdě za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí „(1) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní 

sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1. 

(2) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělení směny 

nebo výkonu práce podle § 6 odst. 2 písm. l) činí nejméně 10 % základní hodinové sazby 

minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpracovanou v rozdělené 

směně nebo při rozděleném výkonu práce“ [14].  

Výše základní sazby minimální mzdy je stanovena stejným Zákonem č. 252/2006 Sb. 

zákoník práce, Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky 

z příjmů z pracovněprávního vztahu, Hlava I, Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně 

z dohody, § 111 Minimální mzda, odst. 2, upravena Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v § 2 Základní 

sazba minimální mzdy. Toto nařízení bylo naposledy aktualizováno Nařízením vlády 

č. 336/2016 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2017. Minimální mzda je tímto nařízením 

upravena takto „Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 

40 hodin činí 66 Kč za hodinu nebo 11 000 Kč za měsíc“.  
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Dále jsou tímto nařízením vlády aktualizovány nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 

pracovní dobu 40 hodin a jsou odstupňovány podle namáhavosti, složitosti a odpovědnosti 

vykonávaných prací. Celkem je stanoveno 8 skupin [14], [16]. Zaměstnanci společnosti 

PCCR ve výrobě FAB jsou podle pracovní činnosti zařazeni do skupin 1 – 5.  

3.2  Ukazatele chování ve společnosti 

Důležitým ukazatelem, který vypovídá o stabilitě zaměstnanecké struktury 

společnosti, je sledované procento fluktuace zaměstnanců. Jak je uvedeno v níže uvedené 

Tabulce 5, fluktuace v PCCR dosáhla k 31. prosinci 2016 celkem 17,14 %, což je ve 

srovnání ke konci roku 2008 snížení o 37,59 %. Vysoké roční procento fluktuace v roce 

2008 bylo způsobeno několika faktory, a to pracovními podmínkami a pracovním 

prostředím, platovými podmínkami ve výrobě FLAT. V současné době se v průmyslové 

zóně Verne nachází 15 zahraničních i domácích investorů podnikajících v nejrůznějších 

průmyslových odvětvích, jako je na příklad automobilový, stavební a spotřební průmysl. 

Zaměstnanci tak mají možnost porovnání mezi pracovními nabídkami a benefity těchto 

firem a rozhodnout se pro tu nejvýhodnější.  

Nejčastějším způsobem, jakým byl ukončen pracovní poměr, bylo dle § 65 Zákona 

č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, zrušení pracovního poměru ve zkušební době [8]. V roce 

2016 tak skončilo celkem 24 zaměstnanců. Průměrná doba pracovního poměru u těchto 

24 zaměstnanců činila 2,38 měsíce. Pracovní poměr byl ve většině případů ukončen ze strany 

zaměstnavatele z důvodu nespolehlivosti a nedostatečné manuální zručnosti pracovníka. 

Tabulka 5 - Roční míra fluktuace 

rok 
počet 

zaměstnanců 

počet ukončených 

pracovních  

poměrů 

roční míra  

fluktuace (%) 

2008        243            133                     54,73     

2009        234              73                     31,20     

2010        223              76                     34,08     

2011        215              56                     26,05     

2012        223              29                     13,00     

2013        224              31                     13,84     

2014        234              35                     14,96     

2015        247              47                     19,03     

2016        245              42                     17,14     

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 
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Výstupní údaje s výpočtem roční průměrné absence, jak je uvedeno v následující 

Tabulce 6, jsou poskytnuty z interní evidence mzdové účetní a nebyly vypočteny dle 

vzorce (2) uvedeného v kapitole 2.5. Z přehledu vyplývá, že absence od roku 2008 poklesla 

o 7,39 %. Důvodem nemocnosti ve společnosti PCCR je převážně nachlazení, pracovní 

úrazy (viz příčiny úrazů Obrázek 4) a také drobné úrazy, např. řezné rány, pohmoždění, 

podvrtnutí, kterých bylo v období 2008 – 2016 celkem 219.  

Tabulka 6 - Průměrná absence 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Roční průměrná 

absence (%) 
12,24 5,80 8,35 6,09 5,08 6,60 5,06 5,58 4,85 

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 

Pracovní úrazy mají negativní dopad na zaměstnance i společnost. Příčinou může být 

nedodržování příkazů na pracovišti v rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví, nedodržení 

výrobních postupů a pravidel, špatná manipulace s materiálem apod.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena článkem E kolektivní smlouvy. 

Součástí je ustanovení o Náhradách škody při pracovních úrazech a nemocích z povolání. 

Stanovená komise projedná způsob a rozsah náhrady škody. Členem komise je bezpečnostní 

technik, zástupce odborové organizace, vedoucí úseku, kde se stal úraz a přímý nadřízený 

odškodňovaného zaměstnance. 

Strategickou vizí společnosti je vytváření kvalitního a bezpečného pracovního 

prostředí pro zaměstnance. Společnost má zavedený systém check listů o bezpečnosti 

pracoviště, který zaměstnanci vyplňují před začátkem směny každý den nebo se změnou 

pracoviště v průběhu dne. Pokud najde dělník na pracovišti nějaké bezpečnostní riziko, 

zapíše ho na uvedený check list, aby mohlo dojít k nápravě. Pokud zaměstnanec 

nezaznamená žádné riziko, společnost takový check list archivuje po dobu jednoho týdne a 

poté dojde ke skartaci. Pokud je zaměstnancem zapsáno nějaké riziko či návrh na úpravu, je 

vedoucím check list zaznamenán do elektronické evidence a dané riziko nebo návrh se řeší. 

Ukázka check listu pro jednu z pracovních činností ve výrobě FAB je v příloze č. 1. 

Z následujícího grafu o počtech úrazů v letech 2008 - 2016, viz Obrázek 4, je zřejmé, 

že největší počet úrazů společnost evidovala v roce 2008, a to celkem 25 úrazů. Z toho jich 

bylo nejvíce způsobeno manipulací s materiálem či těžkým nákladem, a to celkem 9.  
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Obrázek 4 - Přehled počtu úrazů v letech 2008-2016 

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 

Z obrázku 5 je zřejmé, že nejvíce úrazů, a to celkem 26,8 % si zaměstnanci způsobili 

právě manipulací s materiálem či těžkým nákladem. Celkem 25,4 % úrazů si zaměstnanci 

způsobili pádem. Úraz způsobený při manipulaci s ohněm či chemikálií není v daném 

období zaznamenán.  

 

Obrázek 5 - Podíl počtu úrazů dle příčiny 

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 
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4 VÝSLEDKY VÝZKUMU, ZHODNOCENÍ FAKTORŮ 

OVLIVŇUJÍCÍCH SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ 

Průzkum motivovanosti zaměstnanců zjišťuje osobní angažovanost zaměstnanců, 

tzn. stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance ve firmě. Měřením spokojenosti 

zaměstnanců může organizace zjistit různé faktory, které působí na jejich motivovanost.  

Mateřská společnost Pittsburgh Corning s hlavním sídlem v Pittsburghu provedla 

v roce 2014 a v létě roku 2016 zaměstnanecký průzkum ve všech svých dceřiných 

společnostech. Výsledky průzkumu byly manažerům prezentovány na společném setkání 

v Belgii. Průzkum se uskutečnil v 19 zemích a městech, kde má společnost své zastoupení. 

Průzkum byl proveden formou dotazníku, který byl stejný pro všechny společnosti a byl 

rozdělen do 8 oblastí. Tyto oblasti se týkaly dotazů na pracovní prostředí, kariéru, odměny, 

firemní kulturu, vedení společnosti, rozhodnutí zůstat ve společnosti, pracovní úsilí a osobní 

závazky. Účast zaměstnanců ze závodu v Klášterci nad Ohří činila 42 %. Průzkum byl 

následně porovnán s výsledky roku 2014 a bylo doporučeno, aby byl v každém závodě 

proveden akční plán s definovanými 2–3 cílovými oblastmi. Detailní výsledky průzkumu 

nebyly, pro účely diplomové práce, společností poskytnuty2.  

4.1 Vyhodnocení dotazníku 

Za účelem zjištění spokojenosti zaměstnanců společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

byl vytvořen dotazník, který je uveden v příloze č. 2 diplomové práce. Z dotazníku byly 

vybrány 3 otázky pro stanovení níže uvedených základních hypotéz.  

1. Více než 50 % dotazovaným vyhovuje stávající nastavená spolupráce 

a komunikace mezi odděleními/směnami.  

2. Více než 60 % dotazovaných by doporučilo společnost jako dobrého 

zaměstnavatele. 

3. Více než 50 % dotazovaným vyhovují pravidla pro odměňování.  

 

________________________ 

2 Uvedená informace byla čerpána z interních zdrojů společnosti. 
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Před začátkem sběru dat byl dotazník podroben předvýzkumu, a to v období od 

1. listopadu 2016 do 10. listopadu 2016 mezi 10 vybranými respondenty, aby byla 

zkontrolována srozumitelnost otázek a provedena konečná úprava dotazníku. Respondenti 

měli v předvýzkumu připomínky, které byly do dotazníku zahrnuty. Jednalo se o připomínky 

k hodnotící škále, kdy v testovacím dotazníku bylo uvedeno 1 – Rozhodně spokojen, 

2 – Spíše spokojen, 3 – Spíše nespokojen a 4 – Rozhodně nespokojen. Slovo „spokojen“ 

bylo nahrazeno slovem „souhlasím“ a slovo „nespokojen“ bylo nahrazeno slovem 

„nesouhlasím“.  

Dále byla na spodní stranu dotazníku doplněna věta „Prosím otočte“. Otázka 

„Spolupráce a komunikace mezi útvary je rychlá a efektivní“ se vyskytovala v dotazníku 

dvakrát. Z okruhu otázek na téma „Pracovní prostředí a podmínky“ byla smazána. Vzhledem 

ke skutečnosti, že společnost PCCR neprovozuje kantýnu, byla tato otázka z dotazníku 

odstraněna. V okruhu otázek na téma „Motivovanost“ byla přepracována otázka „Jen zřídka 

mě napadne myšlenka odejít z této společnosti pracovat jinam“. Konečné znění této otázky 

je „Zvažuji ukončení pracovního poměru“.  

V okruhu otázek na téma „Osobní a profesní rozvoj“ byla odstraněna otázka 

„Ve společnosti jsou dobré příležitosti pro rozvoj mojí kariéry“, protože byla podobná 

následující otázce „Tato společnost podporuje vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců“. 

V okruhu otázek na téma „Uznání a ocenění pracovních výsledků“ byly první dvě otázky 

přeformulovány. 

Opravený dotazník byl testován v období od 12. listopadu 2016 do 14. listopadu 2016 

u 5 vybraných respondentů. Tato varianta dotazníku již byla bez připomínek a byla využita 

na samotné dotazování. 

Dotazování proběhlo v období od 15. listopadu 2016 do 16. prosince 2016. Celkem 

bylo rozdáno 130 dotazníků v úseku FAB společnosti PCCR, z toho odpovědělo 

115 respondentů. Návratnost tedy činí 88,5 %. Dotazník je anonymní a obsahuje 23 otázek 

s uzavřeným koncem.  
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Dotazník byl rozdělen do šesti základních oblastí: 

 Firemní kultura,  

 Pracovní prostředí a podmínky,  

 Motivovanost,  

 Osobní a profesní rozvoj,  

 Uznání a ocenění pracovních výsledků,  

 Hodnocení nadřízených.  

Zaměstnanci měli čtyři možnosti odpovědí: 

1 - Rozhodně souhlasím,  

2 - Spíše souhlasím,  

3 - Spíše nesouhlasím,  

4 - Rozhodně nesouhlasím.  

Součástí dotazníku bylo 5 otázek osobního charakteru s dotazem na výši hrubého 

měsíčního příjmu, na pracovní zařazení, pohlaví, věk a dosažené vzdělání. Zároveň mohli 

zaměstnanci napsat konkrétní vzkaz vedení.  

Odpovědi byly dle stanovené důležitosti propočítány jako vážený aritmetický průměr, 

který jednotlivé otázky vyčleňuje směrem ke kladné nebo záporné odpovědi. Hodnocení 

odpovědí bylo provedeno dle podmínek:  

- pokud je vážený aritmetický průměr v rozmezí 1-2, dotazovaní souhlasí s otázkou, jedná 

se o kladnou odpověď; 

- pokud je vážený aritmetický průměr v rozmezí 3-4, dotazovaní nesouhlasí s otázkou, 

jedná se o zápornou odpověď. 

Vážený aritmetický průměr v hodnotě 2,5 je považován za střed, znamenající odpověď 

ano i ne. Pokud se hodnota odpovědi otázky odchýlí od hodnoty 2,5 níže, je považována za 

souhlas, odchylka od hodnoty 2,5 výše znamená nesouhlas s danou otázkou [6]. 
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Příklad výpočtu váženého aritmetického průměru je uveden z následujících dat 

v Tabulce 7. 

Tabulka 7 - Příklad výpočtu 
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Tato společnost plní sliby, které dává svým  

zaměstnancům 
16 63 28 6 2,21 113 2 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Pokud je statistický soubor rozdělen do (k) podsouborů, v nichž jsou známy jednotlivé 

hodnoty znaků x1, x2...xk a počty pozorování n1, n2...nk, pak průměr celkového souboru je 

váženým aritmetickým průměrem, který se počítá podle následujícího vztahu [2]: 








k

1i

i

k

1i

ii

n

nx

 průměr  ýaritmetick vážený                  (3) 

Všechny počty odpovědí (xi) byly vynásobeny příslušnou vahou (ni) dané odpovědi a 

násobky byly sečteny. Výsledek váženého aritmetického průměru je podílem celkových 

počtu odpovědí: 

2,21
113

250

113

(6x4)(28x3)(63x2)(16x1)
 průměr  ýaritmetick vážený 


  

Pro ilustraci byly výsledky dotazníkového šetření zpracovány do tabulkového 

přehledu a znázorněny graficky s komentářem. Výsledky se staly podkladem pro definování 

návrhů a doporučení.  
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4.2 Analýza otázek 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, dotazník byl rozdán 130 zaměstnancům 

výrobního závodu FAB, který je jednou z částí společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. a 

z nich odpovědělo 115 respondentů. Dotazníky byly zpracovány pomocí aplikace MS Excel 

s využitím návodu uvedeného v publikaci „Manuál pro měření a vyhodnocení spokojenosti 

zaměstnanců“ [6]. Pro účely zpracování v aplikaci MS Excel, byla každá otázka očíslována 

a hodnota odpovědi byla zaznamenána k pořadovému číslu dotazníku a otázce. 

Nezodpovězené otázky byly označeny barevně a byla zadána hodnota 0. Zpracovaná data a 

vysvětlivky ke zpracování dotazníku jsou přílohou č. 3. 

Osobní otázky, týkající se výše hrubého příjmu, pohlaví, pracovní pozice, věku, 

dosaženého vzdělání, jsou vyhodnoceny v následujících tabulkách a grafech.  

Výši hrubého příjmu v dotazníku označilo 97 respondentů. Výše měsíčního příjmu je 

rozdělena v Tabulce 8 dle pohlaví.  

 

Tabulka 8 - Rozdělení příjmů dle pohlaví 

  ženy muži nevyplněno 

10 001 – 15 000  0 2  

15 001 – 20 000  2 15  

20 001 – 25 000  5 30  

25 001 – 30 000  4 26 1 

více jak 30 000 2 10  

Nevyplněno 1 11 7 

Celkem 14 94 8 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

 

Český statistický úřad pravidelně zveřejňuje data o průměrné výši hrubé mzdy 

v České republice i jednotlivých krajích. Průměrná výše hrubé mzdy v České republice činí 

26 643 Kč a v Ústeckém kraji činí 24 474 Kč [17].  
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Z níže uvedeného grafu na Obrázku 6 vyplývá, že 27 % respondentů uvedlo výši 

příjmu mezi 25 001 – 30 000 Kč a jejich výše hrubé mzdy je na úrovni průměrné hrubé mzdy 

v ČR zveřejněné ČSÚ za rok 2016 a nad uvedeným průměrem hrubé mzdy za Ústecký kraj. 

Celkem 30 % zaměstnanců uvedlo výši příjmu v rozmezí 20 001 – 25 000 Kč, což odpovídá 

výši hrubé mzdy v Ústeckém kraji v roce 2016. Pouze 10 % respondentů uvedlo mzdu vyšší 

než 30 000 Kč. Dle vyhodnocených dat z dotazníků tuto výši příjmu zaškrtli pouze vedoucí 

pracovníci a THP. 

 

 

Obrázek 6 - Výše hrubého příjmu respondentů 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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V následující Tabulce 9 jsou uvedeny vybrané skupiny prací pro určení zaručených 

mezd ve strojírenství a elektrotechnice, příklady jejich činností se zařazením do platové třídy 

a ohodnocení. Jak z tabulky vyplývá, je rozdíl mezi platovým ohodnocením 5. a 6. třídy 

a platovou 9. a 10. třídou až 3 000 Kč/měsíc. Pro skupiny prací 6. – 8. nejsou činnosti v tomto 

oboru uvedeny. Do těchto skupin patří, dle přílohy Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, systémové 

specializované práce s vysokou psychickou námahou vyplývající z vysokých nároků na 

tvůrčí myšlení [14]. 

 

Tabulka 9 - Skupiny prací 

Skupina 

prací 

Příklad činností Platová 

třída 

Výše 

mzdy 

[Kč/hod] 

Výše 

mzdy 

[Kč/měsíc] 

1. 

 Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, 

stříhání, řezání závitů a ručním ohýbání dílců, při 

práci s ručním elektrickým nářadím. 

1. a 2. 66,00 11 000 

2. 

Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném 

oděvu 
3. a 4. 72,90 12 200 

3. Strojní i ruční obrábění materiálů 5. a 6. 80,50 13 400 

4. 

Broušení ploch na rovinných bruskách s  

výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, 

rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti. Řízení, údržba 

a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační 

a signalizační technikou s aplikovanou  

mikroelektronikou. 

7. a 8. 88,80 14 800 

5. Zhotovování prototypů výrobků. 9. a 10. 98,10 16 400 

6.  11. a 12. 108,30 18 100 

7.  13. a 14. 119,60 19 900 

8.  15. a 16. 132,00 22 000 

Zdroj: [14], [vlastní zpracování] 
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Na dotaz pracovního zařazení odpovědělo 108 respondentů z celkových 

115 respondentů. Převážnou část zaměstnanců tvoří muži (87 % respondentů, kteří uvedli 

své pracovní zařazení).  

Tabulka 10 - Pracovní zařazení dle pohlaví respondentů 

  ženy muži nevyplněno 

dělník 4 80 1 

vedoucí pracovník (vedoucí směny, mistr atp.) 1 9  

THP (skladník, účetní apod.) 8 5  

nevyplněno 1  6 

Celkem 14 94 7 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Jak vyplývá z grafu na Obrázku 7, převážná část respondentů, a to 74 %, je zaměstnáno 

na dělnické pozici. Celkově je ve společnosti PCCR zaměstnáno 245 pracovníků a z toho je 

pouze 7 manažerských pozic.  

 

 

Obrázek 7 - Pracovní zařazení respondentů 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Jak ukazuje následující graf na Obrázku 8, ze 115 respondentů uvedlo 108 respondentů 

své pohlaví. Celkem odpovědělo 94 mužů a 14 žen. Celkem je, k 31. prosinci 2016 v celé 

společnosti PCCR, zaměstnáno 217 mužů a 28 žen.  

 

 

Obrázek 8 - Pohlaví respondentů 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Respondenti byli rozděleni podle věku a pohlaví do následující tabulky.  

Tabulka 11 - Věkové rozmezí respondentů dle pohlaví 

  ženy muži nevyplněno 

18-30 2 26 1 

31-40 8 29  

41-50 2 22  

51-60 2 12  

61 a více 0 2  

nevyplněno 0 3 6 

Celkem 14 94 7 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Jak ukazuje následující graf na Obrázku 9, nejčastěji odpovídali zaměstnanci ve věku 

31-40 let, tj. 32 % respondentů. V produktivním věku do 50 let se nachází celkem 

78 % respondentů, kteří odpověděli. 

 

 

Obrázek 9 - Věkové rozmezí respondentů 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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V následující Tabulce 12 a grafu na Obrázku 10 je znázorněn přehled odpovědí na 

otázku dosaženého vzdělání respondentů. Vzhledem k převaze dělnických pozic ve 

společnosti, je největší zastoupení v kategorii vzdělání střední bez maturity, což uvedlo 

60 respondentů, tj. 52 % ze všech odpovědí.  

 

Tabulka 12 - Přehled vzdělání dle pohlaví respondentů 

  ženy muži nevyplněno 

Základní 1 6  

Střední bez maturity  4 55 1 

Střední s maturitou  5 27  

Vyšší odborné 1 0  

Vysokoškolské 3 2  

nevyplněno 0 4 6 

Celkem 14 94 7 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 10 - Dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Zaměstnanci měli možnost v dotazníku napsat vzkaz vedení společnosti. Tuto možnost 

využilo 38 respondentů, tj. 33 % z odevzdaných dotazníků. Jak je uvedeno 

v následující Tabulce 13, svůj vzkaz zapsalo 5 žen a 30 mužů. Respondenti s dotazníkem 

č. 6, č. 97 a č. 109 neuvedli své pohlaví.  

Tabulka 13 – Zapsaný vzkaz společnosti dle pohlaví 

  ženy muži nevyplněno 

ne 9 64 4 

ano 5 30 3 

Celkem 14 94 7 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Napsané vzkazy byly rozděleny do několika hlavních témat.  

Nejvíce vzkazů se týká výše mzdy. Celkem 25 respondentů vyslovilo svůj názor ke 

mzdě, kdy s ní nejsou spokojeni. Jeden z respondentů uvedl, že společnost dlouhodobě 

stagnuje se zvýšením mzdy, zatímco firmy v regionu mají vyšší základ či vyšší příplatky. 

Respondenti se vyjádřili, že pracovní pozice mají stejný příjem bez ohledu na odvedenou 

práci a pracovní prostředí. Respondenti uvedli, že tento rozdíl by se mohl vyrovnat např. 

zvýšenou mzdou nebo „přidáním – 5 000 Kč“ a zvýšeným příplatkem za prašnost. S tím je 

spojené i další téma, a to pracovní prostředí. Ve vzkazech 6-ti respondentů je vyjádřena 

nespokojenost s klimatem na hale, s vysokou prašností a s klimatem v letních měsících. 

Dalším tématem ze vzkazů jsou benefity, které by mohly být, dle 4 respondentů, více 

motivující. Jeden z respondentů uvedl, že by motivační systém mohl být lepší pro 

zaměstnance, kteří ve společnosti pracují déle a jeden navrhl poukázky, když se zaměstnanci 

narodí dítě.  

Celkem 10 respondentů mělo ve vzkazech subjektivní hodnocení komunikace na 

pracovišti. Respondenti uvedli, že by se měla zlepšit komunikace a vzájemné vztahy na 

pracovišti mezi vedením a dělníky, aby zaměstnanci neměli obavu říci na pracovišti před 

ostatními pravdu. Měli by se také sjednotit podmínky mezi úseky výroby FAB a FLAT, 

i mezi směnami. Nadřízení by neměli nadržovat vybraným spolupracovníkům a měli by více 

chválit či poděkovat za odvedenou práci. 

Další vzkazy se vyskytují individuálně, dle subjektivnosti respondenta. Respondent 

s dotazníkem č. 7 navrhl „změnu monterek“ a další s dotazníkem č. 111 zajištění dopravy do 

zaměstnání z okolních měst. Jedna z respondentek měla obavu se v dotazníku vyjádřit.  
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Oblast otázek Firemní kultura 

Respondentům byly položeny celkem čtyři dotazy, které se týkaly vnímání firemní 

kultury ve společnosti. Ve třech případech jsou odpovědi kladné.  

Pro upevňování vztahů a stmelování kolektivu pořádá společnost různé akce, například 

vánoční večírek, mikulášskou besídku či turnaj v bowlingu a šipkách. Několik zaměstnanců 

je součástí fotbalového týmu, který hraje pod hlavičkou společnosti. V roce 2016 společnost 

organizovala oslavu 15. výročí založení společnosti, spojenou s prohlídkou výrobních 

prostor pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Tomu odpovídá i hodnota váženého 

aritmetického průměru 2,25 u dotazu na Množství mimopracovních akcí pořádaných 

společností. 

V následující Tabulce 14 jsou uvedeny výsledky dotazů na firemní kulturu ve 

společnosti. 

Tabulka 14 - Spokojenost zaměstnanců – firemní kultura 
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Tato společnost plní sliby, které dává svým  

zaměstnancům 
16 63 28 6 2,21 113 2 

Množství mimopracovních akcí pořádaných 

společností pro zaměstnance (setkání  

zaměstnanců, mimopracovní aktivity, …) je 

dostatečné 

26 46 29 13 2,25 114 1 

Spolupráce a komunikace mezi  

odděleními/směnami je rychlá a efektivní 
15 33 43 21 2,63 112 3 

Role a zodpovědnosti všech oddělení  

společnosti jsou jasně definované 
32 44 22 13 2,14 111 4 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Odpovědi na otázku Spolupráce a komunikace mezi odděleními/směnami je rychlá 

a efektivní mají hodnotu váženého aritmetického průměru 2,63. Celkem 64 zaměstnanců ze 

112 respondentů tak vyjádřilo svůj nesouhlas. Tato otázka (označena jako č. 3) byla využita 

pro stanovení závěrečné hypotézy č. 1.  
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Komunikace patří v každé společnosti mezi nejdůležitější. V oblasti motivace se 

nejedná jen o vhodné vyjadřování a vystupování, ale i schopnost naslouchat a dobře 

porozumět svým zaměstnancům. Osobní kontakt je v tomto směru nenahraditelný a velmi 

důležitý. Zaměstnanci tak díky osobnímu kontaktu s nadřízenými pociťují zájem ze strany 

vedení společnosti.  

Vedoucí pracovník má pak díky osobnímu kontaktu s podřízenými přehled o tom, co 

si pracovníci myslí, s čím jsou či nejsou spokojeni, kde vidí problémy. Ve společnosti nejsou 

daná pravidla pro předávání informací, vše je v kompetenci nadřízeného. Směnový mistr 

organizuje jednou měsíčně poradu se svým týmem. Pravidlem je, že tyto schůzky vždy 

začínají diskusí o bezpečnosti. Ve společnosti se toto pravidlo rozumí pod pojmem 3x3, což 

znamená, že v případě společného setkání více než 3 lidí se musí strávit nejméně 3 minuty 

probráním aktualit, týkajících se bezpečnosti práce. Dále se na této schůzce řeší běžné 

záležitosti, jako například efektivita práce, spotřeba materiálu za uplynulý měsíc nebo 

problémy obecného charakteru. Probírají se zde důvody a příčiny dosažených výsledků nebo 

úpravy pracovních postupů a procedur, které se týkají většího počtu zaměstnanců. Jednou za 

čtvrtletí se těchto společných týmových porad účastní také vedoucí celého úseku, který 

informuje zaměstnance o směru a vývoji výrobních trendů, o dokončených a chystaných 

projektech a o důležitých změnách. V návaznosti na týmovou poradu provádí směnový mistr 

s jednotlivými členy jeho týmu – dělníky – individuální hodnotící pohovory. Při té 

příležitosti hodnotí každého dělníka v těchto oblastech: 

- efektivita práce (jak dělník plní stanovené výrobní normy); 

- znalost práce (jaké výrobní technologie dělník zvládá, kde by měl přidat a kde naopak 

„vyčnívá“ nad ostatními); 

- kvalita práce (mistr s dělníkem probírají prohřešky a kvalitativní nedostatky, 

zaznamenané za uplynulý měsíc); 

- individuální hodnocení (v této kategorii se hodnotí snaha dělníka, všeobecná 

spokojenost s výkony, spolupráce s kolegy, docházka a další individuální vlastnosti 

pracovníka). 
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Dělník tedy odchází z pohovoru s vědomím, kolik procent prémií v jednotlivých 

hodnocených oblastech získal. Nejdůležitějším účelem individuálního hodnocení je však 

informování daného zaměstnance, kde spatřuje jeho nadřízený rezervy a v čem by se měl 

hodnocený zlepšit.  

Společnost v letech 2012-2015 vydávala čtvrtletník s informacemi pro zaměstnance. 

Od roku 2016 je vydáván pololetní mezinárodní bulletin. Společnosti ze všech zemí mohou 

poslat článek nebo nějakou zajímavost, který je v bulletinu zveřejněn. Bulletin je pak 

přeložen a předán k distribuci v daném závodě. 

Oblast otázek Pracovní prostředí a podmínky 

Pracovní prostředí a podmínky jsou důležitou součástí pro spokojenost a růst 

výkonnosti zaměstnanců. Jedná se převážně o bezpečnost, teplotu, míru hluku, čistotu, ale 

také záleží na vybavení pracoviště. Pracovníci potřebují vnímat pracovní prostředí jako 

přátelské, bez hrozeb ztráty zaměstnání s jasnými a jednoduchými pravidly. Jednou ze 

strategické vize společnosti je vytváření kvalitního a bezpečného pracovního prostředí pro 

zaměstnance. Zda se daří tato vize společnosti naplňovat, ukazuje Tabulka 15.  

Tabulka 15 - Spokojenost zaměstnanců – pracovní prostředí a podmínky 

Pracovní prostředí a podmínky 
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Zavedená pravidla a pracovní postupy přispívají 

k dosahování cílů společnosti 
21 67 18 6 2,08 112 3 

Nastavení směnového systému na pracovišti mi 

vyhovuje 
42 39 20 12 2,02 113 2 

Kvalita prostředí mého pracoviště/kanceláře mi 

vyhovuje 
19 46 33 16 2,40 114 1 

Dostupnost a vybavení jídelny/kuchyňky mi  

vyhovuje 
57 45 8 3 1,62 113 2 

Moji kolegové jsou plně kompetentní ve své 

pracovní oblasti  
31 63 15 3 1,91 112 3 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Ve všech otázkách týkajících se pracovního prostředí a podmínek odpověděli 

pracovníci pozitivně. Vážený aritmetický průměr u jednotlivých otázek dosahuje hodnoty 

do 2,5. Nejlépe hodnocenou otázkou je Dostupnost a vybavení jídelny, kde se vyjádřilo 

113 respondentů a z toho 102 souhlasí. Největší počet záporných odpovědí získala otázka 

Kvalita prostředí mého pracoviště, kde se celkem 49 zaměstnanců ze 114 přiklonilo 

k nesouhlasu.  

Další otázkou s vysokým počtem záporných odpovědí je dotaz na Nastavení 

směnového systému, kde se celkem 32 respondentů ze 113 vyjádřilo spíše negativně. Na 

úseku závodu FAB mají respondenti třísměnný systém (ranní, noční, odpolední), který se 

opakuje mezi jednotlivými skupinami v týdenním cyklu. Jedná se o 8 hodinové směny od 

pondělí do pátku s 30 minutovou přestávkou na oběd.  

Oblast otázek Motivovanost  

Pokud má zaměstnanec od svého nadřízeného důvěru v oblastech, kde se může sám 

rozhodnout a nastavit si cíl, nese tím částečnou odpovědnost za svou práci a pokud dosahuje 

výsledků, cítí se hrdý a motivovaný k vyšším výkonům. K motivaci se mohli respondenti 

vyjádřit u čtyř otázek v této oblasti. Jak ukazuje Tabulka 16, ve třech otázkách odpovídali 

souhlasně a vážený aritmetický průměr je v pozitivní hodnotě do 2,5. 

Z této oblasti byla otázka Doporučil/a bych společnost jako dobrého 

zaměstnavatele (označena jako č. 10) využita pro závěrečnou hypotézu č. 2. 

Tabulka 16 - Spokojenost zaměstnanců – motivovanost 

Motivovanost 
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Doporučil/a bych společnost jako dobrého  

zaměstnavatele 
21 59 26 7 2,17 113 2 

Bylo by pro mne těžké opustit tuto společnost 20 42 36 15 2,41 113 2 

Zvažuji ukončení pracovního poměru 7 29 27 47 3,04 110 5 

Tato společnost mě inspiruje, abych každý 

den odváděl/a co nejlepší práci 
12 50 29 17 2,47 108 7 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Nejvíce negativních odpovědí s nejvyšším váženým aritmetickým průměrem 3,04 je 

u otázky ukončení pracovního poměru. Celkem 36 respondentů s touto otázkou souhlasilo, 

z toho 7 respondentů vyslovilo rozhodný souhlas, a tedy zvažuje ukončení pracovního 

poměru. Z těchto 7 respondentů je pět mužů a jedna žena. Respondent s dotazníkem 

č. 6 neuvedl žádné statistické údaje, ale ve vzkazu pro vedení napsal „Vyšší plat“. Ostatních 

6 respondentů žádný vzkaz vedení společnosti nezapsalo.  

Kromě ženy, která uvedla, že pracuje jako THP jsou ostatní respondenti (muži) na 

dělnické pozici. Věková hranice těchto respondentů je následující – žena označila hranici 

18-30, dva muži jsou ve věku 31-40, dva muži 41-50 a dva respondenti neodpověděli. 

Na otázku hrubého měsíčního platu jeden muž uvedl nejnižší hranici 10 001- 15 000 Kč, 

tři muži uvedli hranici 20 001-25 000 Kč, jeden muž uvedl hranici mezi 25 001-30 000 Kč, 

žena a jeden respondent plat neuvedli.  

V oblasti otázek těchto 7 respondentů odpovídalo následujícím způsobem.  

Číslo dotazníku 1 má muž, který odpovídal na otázky spíše nesouhlasně. Nejvíce 

souhlasil s oblastí otázek Osobní a profesní rozvoj.  

Muž s pořadovým číslem dotazníku 5, odpovídal na otázky spíše nesouhlasně. 

Nejvyšší prostý aritmetický průměr 3,33, má v oblasti Uznání a ocenění pracovních 

výsledků, kde respondenti odpovídali na 3 otázky.  

Respondent, který neuvedl své pohlaví s pořadovým číslem dotazníku 6, odpovídal na 

všechny otázky nesouhlasně, kromě otázky dostupnosti jídelny, kde se vyjádřil souhlasně. 

Dle odpovědí je tento respondent ve své pozici nespokojen a je možné, že už pracovní poměr 

ukončil. 

Muž s pořadovým číslem dotazníku 9 neuvedl odpověď na otázku doporučení 

společnosti jako dobrého zaměstnavatele. Nesouhlasně odpověděl na otázku kvality 

pracovního prostředí, na otázku opuštění zaměstnavatele, na otázku efektivního procesu 

vzdělávání a na otázku podpory od nadřízeného. Ostatní otázky hodnotil pozitivně.   

Muž s pořadovým číslem dotazníku 60 odpověděl na oblasti otázek spíše nesouhlasně. 

Pouze šesti otázkám z 23 dal hodnotu 2 – spíše souhlasím. 

 



Bc. Miloslava Rusínová: Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců 

2017  40 

Žena má pořadové číslo dotazníku 65 a pozitivně se vyjadřovala u oblasti otázek na 

Pracovní prostředí a podmínky (prostý aritmetický průměr 1,60) a u oblasti otázek 

Motivovanosti (prostý aritmetický průměr 2,00). V ostatních čtyřech oblastech odpovídala 

spíše negativně.  

Muž s pořadovým číslem dotazníku 81 odpovídal na všechny otázky souhlasně. 

Z celkového pohledu odpovědí u těchto 7 respondentů vyplývá vysoká nespokojenost. 

Celkem 12 otázek z 23 má vážený aritmetický průměr nad hodnotou 2,5. 

Celkem 29 respondentů odpovědělo na otázku ukončení pracovního poměru hodnotou 

2 - spíše souhlasím. Dle pohlaví se jedná o ženu, 27 mužů a jeden z respondentů pohlaví 

neuvedl. Respondentka má číslo dotazníku 68 je na pozici vedoucího pracovníka 

s vysokoškolským vzděláním a věkovou hranicí 31-40 let. Na otázky odpovídala spíše 

pozitivně, všechny oblasti mají hodnotu prostého aritmetického průměru do 2,5.  

Z respondentů mužů jsou 3 na pracovní pozici THP. Na otázky odpovídali spíše 

pozitivně. Většina oblastí otázek měla hodnotu prostého aritmetického průměru do 2,5. 

Ani jeden z těchto respondentů nezapsal vzkaz vedení společnosti. 

Respondent s dotazníkem č. 13 měl vyšší hodnotu v oblasti otázek Firemní kultury, 

a to hodnotu prostého aritmetického průměru 2,75. Rozhodně nesouhlasil s otázkou, že 

společnost plní sliby svým zaměstnancům. Každý zaměstnanec je při nástupu do společnosti 

seznáme s QEESH manuálem, v kterém jsou, mimo jiné, zpracované klíčové vize 

společnosti. Dále nesouhlasil v otázce s nastavením směnového systému a v otázce podpory 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

Respondent s dotazníkem č. 22 se středoškolským vzděláním, měl nejvyšší hodnotu 

prostého aritmetického průměru v oblasti otázek Uznání a ocenění pracovních výsledků, a to 

hodnotu 3,33.  

Poslední respondent s dotazníkem č. 36 s vysokoškolským vzděláním měl nejvyšší 

hodnotu prostého aritmetického průměru v oblasti otázek Firemní kultury, a to 3,00.  
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Zbývajících 25 respondentů je na dělnické pozici. Celkem 12 z nich napsalo vzkaz 

vedení společnosti. Z pohledu motivace by chtělo 9 respondentů upravit výši platu nebo 

příplatek za prašné a hlučné prostředí. Dva respondenti uvedli svůj názor, že na směnách 

nejsou stejné podmínky pro rozdělování prémií či přidělování práce. Respondent 

s dotazníkem č. 7 by chtěl „změnu monterek“. 

Respondent s dotazníkem č. 35 měl nejvíce nesouhlasných odpovědí, a to u 14 otázek 

z 23. Zcela negativně hodnotil oblast otázek Osobní a profesní rozvoj, Uznání a ocenění 

pracovních výsledků. Na otázku věku neodpověděl a jeho hrubý příjem se pohybuje 

v rozmezí 20 001 – 25 000 Kč. 

Z celkového hodnocení otázek těchto 29 respondentů vyplývá u 8 otázek vyšší hodnota 

váženého aritmetického průměru nad 2,5 z celkových 23 otázek. Nejvyšší hodnotu váženého 

aritmetického průměru 3,03 měla otázka, zda společnost podporuje vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. 

Přestože celkem 11 respondentů uvedlo na otázku ukončení pracovního poměru 

souhlasnou odpověď, zaškrtlo souhlasnou odpověď i na otázku, zda by bylo těžké opustit 

společnost.  

Oblast otázek Osobní a profesní rozvoj 

Za motivující faktor zaměstnanců je možné pokládat vzdělávání i jejich osobní rozvoj, 

který může být vnitřní a vnější. Do vnitřního rozvoje patří takové aktivity, které se vztahují 

ke konkrétnímu pracovišti, kde se zaměstnanec rozvíjí při rutinních pracovních 

povinnostech. Vnější rozvoj zahrnuje aktivity zaměstnanců, které se uplatňují mimo 

pracoviště nebo firmu. Nejvíce se používají při rozvoji pracovních schopností a zručnosti 

zaměstnanců. 

Jak ukazuje Tabulka 17, dvě otázky ze tří jsou v negativním hodnocení. Vážený 

aritmetický průměr první otázky má hodnotu 2,59. Celkem 59 respondentů ze 

113 odpovědělo negativně na otázku, zda společnost podporuje vzdělávání a rozvoj svých 

zaměstnanců. Společnost podporuje všeobecné vzdělávání svých zaměstnanců tím, že jim 

umožňuje čerpat studijní volno, které je řešeno individuálně a dle dohody s vedoucím 

manažerem. Z respondentů úseku výroby FAB nestuduje žádný zaměstnanec.  
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Tabulka 17 - Spokojenost zaměstnanců – osobní a profesní rozvoj 

Osobní a profesní rozvoj 
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Tato společnost podporuje vzdělávání a  

rozvoj svých zaměstnanců 
15 39 36 23 2,59 113 2 

Mám dostatek příležitostí pracovat na  

úkolech, díky kterým získávám nové  

zkušenosti 

28 48 29 9 2,17 114 1 

Ve společnosti funguje efektivní proces, který 

mi pomáhá rozpoznat oblasti pro můj osobní 

rozvoj 

6 48 31 24 2,67 109 6 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Nejvyšší negativní vážený aritmetický průměr z této hodnocené oblasti má otázka na 

fungující efektivní proces, který pomáhá rozpoznat oblasti pro rozvoj zaměstnanců. Jeho 

hodnota činí 2,67. Celkem 55 respondentů ze 109 odpovědělo negativně.  

Jednou z priorit společnosti je oblast zvyšování kvalifikace a odborného růstu, aby 

mohla v budoucnu vybírat pro chybějící pozice ze svých lidských zdrojů. Nově přijatý 

pracovník vždy absolvuje povinné kurzy BOZP a školení, kde se seznamuje s požadavky, 

které na něj budou kladeny. Současní zaměstnanci si zvyšují kvalifikaci prostřednictvím 

interních školení. Školení probíhají jak ve školících místnostech za použití počítačové 

techniky, tak i v provozu na daných zařízeních a strojích. Pro vedoucí a zástupce vedoucích 

jednotlivých úseků společnost organizuje kurzy anglického jazyka.  

Oblast otázek Uznání a ocenění pracovních výsledků 

V této oblasti respondenti odpovídali na tři otázky. Jak ukazuje Tabulka 18, odpovědi 

na první dvě otázky jsou hodnoceny negativně a třetí se přibližuje hranici 2,5.  

Společnost si je vědoma, že spravedlivá odměna a zaměstnanecké benefity jsou silným 

motivátorem zaměstnanců i pro jejich pracovní výkon. Motivační program by měl být 

vnímán jako nadstandardní nabídka, kterou společnosti nabízí. Odpověďmi na otázku, zda 

společnost poskytuje dostatek zaměstnaneckých výhod a benefitů vyhovující jejich 

potřebám, vyslovilo celkem 61 respondentů ze 113 svůj nesouhlas.  
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S nesouhlasem je spojena i druhá otázka Stanovená pravidla pro odměňování v této 

společnosti mi vyhovují, kde celkem 74 respondentů ze 113 odpovědělo negativně. 

Zaměstnanci společnosti PCCR jsou za odvedenou práci placeni pravidelnou měsíční mzdou 

v hodinovém tarifu. Do mzdy jsou jim započítávány další složky, jako je příplatek za noční 

směnu, za práci o víkendech, za prašné a hlučné prostředí. Další důležitou složkou mzdy 

jsou prémie, které svým podřízeným vždy navrhuje přímý nadřízený a schvaluje vedoucí 

úseku. O výši prémií rozhoduje nejbližší nadřízený zaměstnance, a to individuálně a na 

základě kvality odvedené práce, pracovní efektivity zaměstnance v daném období. 

O každém zaměstnanci je vedena tzv. „znalostní matice“, kde jsou evidovány informace 

o jeho pracovních znalostech, např. zda zvládá práci sám nebo potřebuje dozor, jaké stroje 

umí ovládat apod. Se všemi podmínkami jsou zaměstnanci seznámeni. Zaměstnanci jsou 

také seznámeni s výší procentuální sazby za nedodržení kvality, která se pohybuje dle 

daného problému od 1 % do 10 %. Ohodnocení problematické kvality je uvedena v příloze 

č. 4 diplomové práce. 

Tabulka 18 - Spokojenost zaměstnanců – uznání a ocenění pracovních výsledků 

Uznání a ocenění pracovních výsledků 
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Společnost mi poskytuje dostatek  

zaměstnaneckých výhod a benefitů, které 

vyhovují mým potřebám 

8 44 43 18 2,63 113 2 

Stanovená pravidla pro odměňování v této 

společnosti mi vyhovují 
8 31 45 29 2,84 113 2 

Můj pracovní výkon má výrazný vliv na výši 

mé mzdy a další odměny 
26 32 36 18 2,41 112 3 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 

Mzdy jsou valorizovány na základě výše inflace. Na konci každého kalendářního roku 

dostávají všichni zaměstnanci tzv. „třináctý plat“. Vedoucí úseku přihlíží k celoroční práci 

a aktivitě každého zaměstnance. Podmínky výplaty „třináctého platu“ jsou stanoveny vždy 

na začátku každého roku a zaměstnanci jsou s nimi seznámeni. Aby zaměstnanec tento bonus 

obdržel, musí odpracovat alespoň 8 měsíců v daném roce, nemá vysokou absenci a neobdržel 

vytýkací dopis. 
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Otázka Stanovená pravidla pro odměňování v této společnosti mi vyhovují 

(označena jako č. 18) byla využita pro závěrečnou hypotézu č. 3. 

Zaměstnanci si uvědomují, že jejich výkon má vliv na výši mzdy a odměny, kde je 

hodnota váženého aritmetického průměru na střední úrovni 2,41. Celkem 58 respondentů ze 

112 se vyjádřilo souhlasně.  

Oblast otázek Hodnocení nadřízených 

Zaměstnanci jsou součástí společnosti, a proto potřebují znát základní informace 

o perspektivě a situaci na svém pracovišti, úseku i celé společnosti. Předávání informací 

o hospodářských výsledcích podniku, ale především o výsledcích práce zaměstnance 

i v porovnání s ostatními, by mělo být pravidelnou součástí porad a rozhovorů se 

zaměstnanci. 

V odpovědích na otázky v této oblasti hrála roli s určitou pravděpodobností míra 

subjektivnosti. Zaměstnanci vnímají svého nadřízeného každý zcela jinak a do hodnocení 

vstupují sympatie a antipatie.  

Vyhodnocené odpovědi, jak ukazuje Tabulka 19, jsou z pohledu váženého 

aritmetického průměru hodnoceny pozitivně pod hranicí 2,5. Z toho vyplývá, že respondenti 

hodnotili své nadřízené kladně.  

Tabulka 19 - Spokojenost zaměstnanců – hodnocení nadřízených 

Hodnocení nadřízených 
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Vrcholové vedení komunikuje se zaměstnanci 

otevřeně a jasně prokazuje, že je schopné vést 

společnost efektivně 

26 54 23 9 2,13 112 3 

Můj přímý nadřízený mi poskytuje podporu, 

abych mohl/a být ve své práci úspěšný/á 
39 49 17 6 1,91 111 4 

Můj přímý nadřízený oceňuje mou snahu a mé 

pracovní výsledky 
43 44 13 11 1,93 111 4 

S mým přímým nadřízeným si nastavujeme 

vzájemné očekávání a cíle 
33 45 19 11 2,07 108 7 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Vážený aritmetický průměr jednotlivých otázek je v pozitivním hodnocení. Nejlépe 

hodnocenou otázkou je Můj přímý nadřízen mi poskytuje podporu, aby zaměstnanci 

mohli být ve své práci úspěšní.  

Celkem 88 respondentů ze 111 respondentů s touto hodnocenou otázkou souhlasilo 

a vážený aritmetický průměr této otázky je 1,91. Podobné je to u následující otázky, kde se 

respondenti vyjádřili kladně na dotaz, zda nadřízený oceňuje snahu a pracovní výsledky 

zaměstnanců. Hodnota váženého aritmetického průměru je 1,93. 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ 

Cílem výzkumu bylo analyzovat současný stav motivačního programu a spokojenosti 

zaměstnanců Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Na základě této analýzy specifikovat 

nedokonalosti ve stávajícím systému a společnosti poskytnout návrhy na jeho zlepšení.  

5.1 Testování hypotéz 

Na začátku výzkumu, v souvislosti se sestavováním dotazníku, jsem definovala tři 

hypotézy. Potvrzení či vyvrácení hypotéz bylo provedeno pomocí testu relativní četnosti 

s výsledky, uvedenými v Tabulce 20. Teoretické vymezení testování hypotéz je uvedeno 

v příloze č. 5 diplomové práce. 

Celkem byly vysloveny 3 hypotézy a k nim příslušné alternativní hypotézy, a to:  

1. Více než 50 % dotazovaným vyhovuje stávající nastavená spolupráce 

a komunikace mezi odděleními/směnami.  

2. Více než 60 % dotazovaných by doporučilo společnost jako dobrého 

zaměstnavatele. 

3. Více než 50 % dotazovaným vyhovují pravidla pro odměňování.  

Tabulka 20 - Testování hypotéz 

Oblast otázek v dotazníku Firemní kultura Motivovanost 

Uznání a ocenění  

pracovních  

výsledků 

Číslo otázky  3 10 18 

Číslo testované hypotézy 1 2 3 

Počet respondentů 112 113 113 

Počet vyhovujících odpovědí 48 80 39 

Výběrová relativní četnost p 0,429 0,708 0,345 

H0: π = π0 0,500 0,600 0,500 

H1: π < π0 0,500 0,600 0,500 

Testové kritérium U -1,512 2,343 -3,293 

Kritický obor pro α = 0,05 1,645 1,645 1,645 

Vyhodnocení 

Zamítnutí 

hypotézy H1 

Přijmutí 

hypotézy H1 

Zamítnutí 

hypotézy H1 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Hypotéza č. 1  

H0: 50 % dotazovaným vyhovuje stávající nastavená spolupráce a komunikace mezi 

odděleními/směnami. 

H1: Více než 50 % dotazovaným vyhovuje stávající nastavená spolupráce a komunikace 

mezi odděleními/směnami.  

U této hypotézy se očekávání nepotvrdilo. Pouze 42,86 % dotazovaným vyhovuje 

stávající nastavená spolupráce a komunikace mezi odděleními/směnami. Na tuto otázku 

odpovídalo 112 respondentů z celkového počtu 115 odpovědí. Pouze 15 respondentů 

vyslovilo rozhodný souhlas a 33 respondentů uvedlo odpověď 2 – Spíše souhlasím. Vážený 

aritmetický průměr této otázky má hodnotu 2,63. 

Hypotéza č. 2 

H0: 60 % dotazovaných by doporučilo společnost jako dobrého zaměstnavatele.  

H1: Více než 60 % dotazovaných by doporučilo společnost jako dobrého zaměstnavatele. 

Tato hypotéza se potvrdila. Průzkumem bylo zjištěno, že 70,80 % dotazovaných by 

společnost PCCR doporučilo jako dobrého zaměstnavatele. Na tuto otázku odpovědělo 

celkem 113 respondentů z celkového počtu 115 odpovědí. Celkem 21 respondentů vyslovilo 

rozhodný souhlas a 59 spíše souhlasilo. Vážený aritmetický průměr této otázky má 

hodnotu 2,17. 

Hypotéza č. 3 

H0: 50 % dotazovaným vyhovují pravidla pro odměňování.  

H1: Více než 50 % dotazovaným vyhovují pravidla pro odměňování. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Celkem 39 respondentů, což je 34,51 %, vyslovilo 

souhlas s touto otázkou. Odpověď uvedlo 113 respondentů z celkových 115. Vážený 

aritmetický průměr této otázky má hodnotu 2,84, což je nejvyšší hodnota z daných hypotéz. 

Související dotaz na dostatek zaměstnaneckých výhod a benefitů má vážený aritmetický 

průměr v hodnotě 2,63. Obě tyto otázky jsou tak hodnoceny spíše negativně.  
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5.2 Konkrétní návrhy 

Ze získaných dat dotazníkovým šetřením, jejich analýzou a vyhodnocením mohla být 

navržena následující opatření, která by mohla přispět ke zvýšení pracovní spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. 

Po zhodnocení výsledků analýz jednotlivých oblastí a vyhodnocení hypotéz jsou níže 

uvedeny oblasti, na které by se měla společnost zaměřit: 

 komunikace v rámci celé společnosti; 

 pracovní prostředí; 

 zaměstnanecké benefity a odměňování; 

 opakování dotazníkového šetření v pravidelných cyklech, např. každé dva roky. 

Návrh v oblasti Komunikace 

Oblast Komunikace byla řešena dotazníkem v části Firemní kultura. Otázka 

Spolupráce a komunikace mezi odděleními/směnami je rychlá a efektivní byla 

respondenty hodnocena negativně. Výsledek váženého aritmetického průměru této otázky 

měla hodnotu 2,63. Tato otázka byla předmětem hypotézy č. 1, která se nepotvrdila. Pouze 

42,86 % respondentů vyslovilo souhlas s touto otázkou. Zároveň do vzkazů pro společnost 

napsalo 10 respondentů svůj názor ke vztahům na pracovišti. Jedna z respondentek napsala, 

že by se „ráda vyjádřila, ale není to možné“. 

Předávání informací na jednotlivých úsecích společnosti je v kompetenci nadřízených, 

zda pravidelně organizují porady, osobní pohovory, aby měli všichni zúčastnění možnost 

vyjádřit své pocity a problémy, zhodnotit pracovní výkon. S tím souvisí i otázka z oblasti 

Osobního a profesního rozvoje Ve společnosti funguje efektivní proces, který 

zaměstnancům pomáhá rozpoznat oblasti pro osobní rozvoj. Tato otázka měla hodnotu 

váženého aritmetického průměru 2,67. Celkem 50,45 % respondentů hodnotilo tuto otázku 

negativně a 6 jich neodpovědělo.  
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Pro zdokonalení a zlepšení komunikace by bylo vhodné zajistit, aby každému 

zaměstnanci byly vždy informace předány srozumitelně a včas. Společnost má toto zajištěno 

formou informační nástěnky na každém úseku a pravidelnými poradami. Nástěnky by měly 

být aktualizované a vedeny jednotně na všech pracovištích.  

Porady zaměstnanců by se neměly konat jen v rámci směny, úseku, ale společnost by 

měla zavést porady, na kterých by se setkali zaměstnanci ze všech provozních, výrobních i 

administrativních úseků s vedením společnosti. 

Pochvala od nařízeného na pohovoru nebo na poradě před ostatním je mnohdy více 

motivační než finanční odměna. Správný manažer by také neměl preferovat vybrané 

spolupracovníky. Ve vzkazech dotazníků zaznělo, že někteří zaměstnanci se obávají říci svůj 

názor před ostatními na pracovišti nebo, že nadřízený nadržuje při přidělování práce a při 

rozdělování prémií oblíbeným zaměstnancům. Tuto situaci by mohla vyřešit rotace dělníků 

mezi týmy, tím by se přerušily vazby a vyřešil by se uvedený problém. 

Jedním z možných řešení, jak zjistit názor zaměstnanců na své kolegy i vedoucího, je 

metoda hodnocení formou zpětné vazby 360o. Jedná se o metodu, kdy zpětnou vazbu 

pracovníkovi poskytují nejen podřízení, ale i kolegové, nadřízení a zároveň hodnotí i sám 

sebe. Tato metoda je vždy důvěrná a slouží hodnocené osobě k dalšímu plánování osobního 

rozvoje. Může tak nadřízenému i zaměstnanci poskytnout přesný a jasný náhled na jeho 

práci. Nevýhodou této metody je, že pro hodnocení se vybírá spektrum osob, které 

zaměstnance hodnotí a hodnocený je může sám navrhnout nebo se k výběru vyjádřit. Tím 

může preferovat kolegy a podřízené, se kterými pracovně vychází [18]. 

Metodou Skip Level mohou zaměstnanci určitého úseku, směny ohodnotit svého 

nadřízeného. Na společném setkání, které moderuje nezávislá osoba (např. zaměstnanec 

personálního úseku), se tak zaměstnanci mohou vyjádřit o svém nadřízeném. Nadřízený 

hodnoceného manažera může i nemusí být přítomen. Moderátor strukturovaně vede toto 

setkání, které by mělo začít hodnocením kladných stránek hodnoceného a pak vyjádřením, 

co by měl hodnocený změnit, co by neměl dělat apod. Nevýhodou takového setkání může 

být obava hodnotitelů mluvit bez obav před ostatními kolegy o svém nadřízeném [19]. 
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Vhodnou formou může být tedy anonymní dotazník, vytvořený pouze na oblast 

komunikace na daném úseku společnosti. Dotazníkové šetření by mělo být prováděno 

v pravidelných cyklech, např. jednou ročně nebo dle potřeby vedení společnosti. Návrh 

dotazníku s otázkami na tuto oblast je uveden v Tabulce 21. 

 

Tabulka 21 - Návrh dotazníku na komunikaci ve společnosti 

Firemní kultura a komunikace 
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1 Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se 

zaměstnanci mohli ke své práci vyjádřit         

2 V našem úseku se mohu ozvat, pokud mám na věc jiný 

názor než ostatní         

3 Mám dostatek informací pro kvalitní výkon své práce 
        

4 

Ve společnosti funguje dobrý systém informování, díky 

kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, 

včas a v požadované kvalitě         

5 Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady pracovníků 

a využívá jich         

6 Naše společnost vynakládá dostatečné úsilí, aby získala 

přehled o názorech a postojích zaměstnanců         

7 Domnívám se, že můj nadřízený jedná se zaměstnanci 

spravedlivě         

8 Spolupráce mezi naším útvarem a ostatními útvary ve 

firmě je na dobré úrovni         

9 Mezi zaměstnanci si často vyměňujeme různé 

informace, které mi pomáhají při práci         

10 Moji kolegové dokáží spolupracovat a odvést 

požadovanou práci         

11 Řešení výrobních problémů a údržba zařízení je 

prováděna včas a v požadované kvalitě     

Zdroj: [6], [vlastní zpracování] 
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Získat zpětnou vazbu od zaměstnanců je také možné prostřednictvím schránky na 

vzkazy, která by mohla být umístěna v prostorách jídelny, která je přístupná všem 

zaměstnancům. Pracovník by si mohl vzkaz se svými problémy, názorem či pochvalou 

sepsat doma a pak vhodit do schránky. Tím by byla zajištěna případná anonymita 

zaměstnance. Schránku by pověřená osoba jedenkrát týdně kontrolovala a dle povahy 

vzkazu by zajistila informovanost příslušného úseku společnosti nebo by vzkaz předala 

vedení společnosti k dalšímu posouzení, tak aby bylo zajištěno vyřízení/zpracování daného 

vzkazu. 

Návrh v oblasti Pracovní prostředí 

V oblasti Pracovního prostředí a podmínek respondenti odpovídali na 5 otázek, které 

byly hodnoceny pozitivně. Vážený aritmetický průměr těchto otázek byl u všech do 

hodnoty 2,5. Pracovní prostředí a podmínky na pracovišti jsou důležitým zdrojem 

spokojenosti zaměstnanců. Každý zaměstnanec a pracovní místo by mělo být vybaveno 

pracovními pomůckami a uspořádané tak, aby byla dodržena bezpečnost práce a ochrana 

zdraví při práci. Pro společnost PCCR je kvalitní a bezpečné pracovní prostředí strategickým 

cílem. Každá provozní porada na jednotlivých úsecích začíná krátkým tříminutovým, 

připomenutím k dodržování bezpečnosti na pracovišti. Společnost chce tak zmírnit počet 

pracovních úrazů, kterých bylo v období 2008 – 2016 celkem 71. Drobných úrazů společnost 

v daném období eviduje celkem 219. V rámci dotazníku celkem 6 respondentů napsalo 

vzkaz k pracovnímu prostředí, a to zlepšení klimatu na hale či vyšší příspěvek za prašné 

a hlučné prostředí.  

Vzhledem k uvedeným vzkazům by bylo vhodné provést opakující se měření hodnot 

tepla, hluku a prašnosti a dle výsledků posoudit možná opatření. Měření by mělo být 

provedeno za stejných podmínek provozu a ve stejném časovém období, 1x za 14 dnů po 

dobu jednoho roku, aby byla zastoupena všechna roční období. 

Návrh v oblasti Zaměstnanecké benefity a odměňování 

V oblasti benefitů zaměstnanci odpovídali na 3 otázky. Dotaz na dostatek výhod 

a benefitů, které zaměstnancům vyhovují, měl vážený aritmetický průměr 2,63 a celkem 

61 zaměstnanců ze 113 respondentů ji hodnotilo negativně. Dotaz na vyhovující pravidla pro 

odměňování měl hodnotu 2,84. Celkem 74 respondentů ze 113 hodnotilo tuto otázku 

negativně. Tento dotaz byl předmětem hypotézy č. 3, která se nepotvrdila. 
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Společnost PCCR svým zaměstnanců poskytuje řadu benefitů a příplatků ke mzdě, 

podle stanovených pravidel a dle Kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel zaměstnancům 

přispívá na stravování ve formě stravenky nebo příspěvku na mražená jídla, na penzijní 

připojištění, na pořízení nových dioptrických brýlí či poukázky Flexi Pass.  

Při odchodu do důchodu nebo odpracování určitého počtu let poskytuje společnost 

zaměstnanci jednorázovou finanční odměnu. Na vybrané pracovní pozici mají zaměstnanci 

k dispozici služební telefon s možností získat firemní telefonní tarif. Zaměstnanci mají 

možnost zakoupit firemní výrobky za snížené ceny.  

Každému zaměstnanci, který odpracoval celý kalendářní rok, přísluší dovolená 

v rozsahu 5 týdnů a na náhlé zdravotní problémy může zaměstnanec čerpat 3 dny sick days. 

Zaměstnanci jsou oceněni za mimořádné pracovní výkony různými příplatky k základní 

mzdě, které jsou dané platnou Kolektivní smlouvou.  

Respondenti negativně ohodnotili i otázku na fungující efektivní proces, který má 

pomáhat rozpoznat oblasti pro osobní rozvoj. Hodnota váženého aritmetického průměru 

je 2,67. Celkem 55 respondentů ze 109 s touto otázkou nesouhlasilo.  

Ve vzkazech celkem 25 respondentů napsalo svůj názor k výši mzdy a příplatkům a 

4 respondenti se vyjádřili k benefitům. 

Zaměstnanci si mnohdy neuvědomují všechny benefity, které jim společnost nabízí a 

berou je jako samozřejmost. Řešením by bylo využít nástěnek na jednotlivých pracovištích 

a informovat zde zaměstnance o benefitech, příplatcích a aktuálním dění ve společnosti. 

V příloze č. 6 je navržen Přehled benefitů a odměn ve společnosti PCCR, který by mohl 

být na nástěnce umístěn. 

Ke stávajícím příplatkům by bylo vhodné zavést také příplatek za doporučení nového 

zaměstnance, který v pozici zůstane alespoň 6 měsíců. Následně by zaměstnanec obdržel 

jednorázovou finanční odměnu, např. ve výši 3 000 Kč. Tím by společnost mohla částečně 

vyřešit i fluktuaci. Pokud by zaměstnanci, při ukončení pracovního poměru, odpověděli na 

otázky Exit interview, měla by společnost zpětnou vazbu o důvodech odchodu 

zaměstnance. Otázky by zaměstnanec zodpověděl pracovníkovi personálního úseku, který 

zpracovává dokumentaci k ukončení pracovního poměru [20]. 
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Aby společnost získala přehled o tom, co zaměstnance motivuje a o jaké benefity mají 

zájem, by mohl vyřešit dotazník s otázkami navrženými v níže uvedené Tabulce 22 a 

Tabulce 23.  

Tabulka 22 - Návrh dotazníku v oblasti Motivace 
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1. 
Úroveň mezd v naší společnosti je konkurenceschopná 

vůči podobným společnostem v našem oboru         

2. Můj pracovní výkon má výrazný vliv na moji mzdu. 

        

3. 

Můj přímý nadřízený mi v "Řízení výkonu" dává  

konkrétní zpětnou vazbu k tomu, co jsem udělal/a 

správně i k tomu, kde vidí prostor pro zlepšení         

4. 

Odměňování je férové – lidé dostávají  

srovnatelnou mzdu za srovnatelnou úroveň  

zkušeností a zodpovědnosti         

5. 

Za svůj přínos a pracovní úspěchy se mi od  

společnosti dostává (mimo finanční odměny)  

i zaslouženého uznání.         

6. 
Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové 

ohodnocení a příplatky         

7. 
Můj přímý nadřízený oceňuje moji snahu a moje  

pracovní výsledky.         

Zdroj: [6], [vlastní zpracování] 

 

Dotazníkové šetření by mělo být prováděno v pravidelných cyklech, např. jednou za 

dva roky. Dle výsledků šetření by společnost mohla posoudit další strategii v oblasti 

motivace a přizpůsobit benefity aktuálním požadavkům zaměstnanců.  
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Tabulka 23 - Návrh dotazníku v oblasti Benefitů 

Poskytuje společnost následující zaměstnanecké výhody a Vy osobně je využíváte?  

Pokud je neposkytuje chtěl/a byste, aby je poskytovala? 

Benefity 
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Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů)     

Životní pojištění     

Penzijní připojištění     

Školka, jesle, příspěvek na hlídání     

Příspěvek na dopravu do zaměstnání     

Příspěvek na stravování     

Závodní stravování – vlastní kuchyně     

Sick days      

Flexi pass poukázky     

WiFi síť v prostorách jídelny     

Uvítal/a bych možnost on-line benefitu dle vlastního výběru, prostřednictvím internetového účtu, 

nehodící se škrtněte:       ANO / NE 

Zdroj: [6], [vlastní zpracování] 

 

Vzhledem k tomu, že jídelní prodejní automat se neosvědčil a jeho provoz byl 

ukončen, mohla by společnost provést anketu a zjistit, zdali by zaměstnanci měli zájem 

o stravování v závodní jídelně, kterou by společnost provozovala. Návrh ankety je uveden 

v Tabulce 24. 

Tabulka 24 - Anketa 

Odpovězte, prosím, na následující otázky. 

Závodní stravování Ano Ne  

Chtěl/a byste mít zajištěné stravování ve firemní jídelně?     

Uvítal/a byste výběr ze 4 jídel?     

Mělo by jedno z jídel být vždy vegetariánské?     

Chtěl/a byste vědět menu na týden dopředu?     

Měla by jídelna fungovat celý den?     

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Dotazníky a anketu by měla vyhodnotit nezávislá osoba, např. zaměstnanec 

personálního oddělení. Aby byla zachována anonymita, měl by být dotazník předán všem 

zaměstnancům společnosti, s možností jeho vyplnění v domácím prostředí a s udáním 

termínu jeho vrácení. Schránka na odpovědi by měla být umístěna na místě, kam mají přístup 

všichni zaměstnanci, např. v jídelně a pověřená osoba zpracováním dotazníku by schránku 

jednou za dva dny vybrala. Anketu je možné vypracovat i na internetu a zaslat ji 

zaměstnancům na mobilní telefon. Tím by společnost získala více odpovědí od zaměstnanců 

a měla tak snadnější způsob vyhodnocení. Pro zaměstnance bez mobilního telefonu by měla 

být anketa k dispozici v tištěné formě.  

Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření proběhlo pouze na úseku výroby FAB, je 

dalším doporučením, aby dotazník mohli vyplnit i zaměstnanci úseku FLAT a v dalších 

úsecích společnosti. 
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6 ZÁVĚR 

Aby byl zaměstnanec spokojený, potřebuje správnou motivaci, neboť spokojený 

zaměstnanec má menší absence a vyšší produktivitu práce. Někteří zaměstnanci se dovedou 

motivovat sami, ale většina očekává nebo potřebuje motivaci od svého okolí. Motivace by 

měla být dlouhodobá, plánovaná a společností řízena společností.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat faktory pracovní spokojenosti zaměstnanců 

společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. pomocí dotazníkového šetření. 

V teoretické části byla popsána motivace, principy odměňování a zaměstnanecké 

výhody a další kritéria, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců. 

V praktické části byl zhodnocen současný stav motivačního systému a odměňování 

společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Byl proveden průzkum u zaměstnanců úseku FAB 

uvedené společnosti, a to formou dotazníkového šetření. Na dotazník zaměstnanci 

odpovídali v období od 15. listopadu 2016 do 16. prosince 2016. Celkem bylo rozdáno 

130 dotazníků zaměstnancům úseku výroby FAB, z toho odpovědělo celkem 

115 respondentů. Návratnost je tedy 88,46 %. Dotazník byl rozdělen do oblastí Firemní 

kultura, Pracovní prostředí a podmínky, Motivovanost, Osobní a profesní rozvoj, Uznání 

a ocenění pracovních výsledků, Hodnocení nadřízených. Respondenti také odpovídali na 

osobní otázky, týkající se výše hrubého příjmu, pohlaví, pracovní pozice, věku, dosaženého 

vzdělání a měli možnost napsat vzkaz vedení společnosti. Otázky z jednotlivých oblastí byly 

zpracovány a analyzovány. U každé otázky byl vypočten vážený aritmetický průměr a dle 

výsledné hodnoty byla posouzena pozitivnost nebo negativnost odpovědí.  

Na začátku byly vysloveny tři hypotézy, z nichž dvě se nepotvrdily. Byla potvrzena 

hypotéza č. 2 - Více než 60 % dotazovaných by doporučilo společnost jako dobrého 

zaměstnavatele.  

Na základě výsledků analýzy byly vybrány nejvíce negativní otázky a vedení 

společnosti PCCR bylo navrženo doporučení. Z analýzy dotazníkového šetření vyplývá, že 

společnost by se měla zaměřit na komunikaci a vztahy na pracovištích. Dále by se měla 

zaměřit na informovanost o benefitech, které zaměstnancům poskytuje a případně i jejich 

úpravě dle potřeb zaměstnanců. Společnost by měla přijmout opatření, která by pomohla 

zvýšit pracovní spokojenost zaměstnanců a eliminovat tak stávající fluktuaci.  
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Navržená doporučení jsou proveditelná a reálná bez větších nákladů, které by 

společnost musela na jejich realizaci vynaložit. 

Výsledky dotazníkového šetření a zapsané vzkazy byly předány vedení společnosti 

Pittsburgh Corning CR, s.r.o. a mohou být užitečné pro posílení stávající spokojenosti 

zaměstnanců. 
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Příloha č. 1: Check list – Ruční nátěry 

 

 

Zdroj: [Interní informace] 
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Příloha č. 2: Dotazník 
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Příloha č. 3: Přehled dat a vysvětlivky vyhodnocených dotazníků v MS Excel

 

Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Zdroj: [dotazníkový průzkum], [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 4: Hodnocení kvality 

 

Zdroj: [Interní informace] 
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Příloha č. 5: Teoretické vymezení testování hypotéz 

Testování hypotéz je proces pro ověřování správnosti nebo nesprávnosti stanovených 

hypotéz pomocí výsledků, získaných náhodným výběrem. Statistickou hypotézou se rozumí 

určitý předpoklad o parametrech nebo tvaru rozdělení zkoumaného souboru. Na základě 

kompletního šetření základního souboru je možné rozhodnout o správnosti nebo 

nesprávnosti stanovených hypotéz. Šetření však podrobíme pouze výběrový soubor. 

Předpoklad vyslovený o určité charakteristice nebo tvaru rozdělení výběrového souboru se 

nazývá nulová hypotéza, označena H0.  

Hypotézu ve výběrovém souboru, lze zapsat:  

00 μμ:H   

Proti H0 se položí alternativní hypotéza, označena H1, která popírá konstatování 

formulované hypotézy H0. Alternativní hypotézy se dají vymezit následujícím zápisem: 

hypotéza álevostrann- μμ:H

hypotéza nápravostran - μμ:H

hypotéza ádvoustrann - μμ:H

01

01

01







 

Při testování hypotézy se vysloví závěr, prováděný z údajů získaných náhodným 

výběrem. Lze se tedy snadno dopustit chybného závěru. Chyby prvního druhu, označena 

jako α, se lze dopustit tehdy, pokud se zamítne nulová hypotéza, i když ve skutečnosti platí. 

Chyby druhého druhu, označena jako β, se lze dopustit v případě, že se přijme nulová 

hypotéza a ve skutečnosti platí alternativní hypotéza.  

Pravděpodobnost 1-β se nazývá síla testu a vyjadřuje pravděpodobnost zamítnutí H0, 

platí-li H1.  

Při testování se zvolí předem pravděpodobnost α, která se nazývá hladina významnosti, 

nejčastěji ve výši 5 %. 
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Popis standardního testu uvádí, jaké použít testové kritérium. Množina hodnot testového 

kritéria se nazývá výběrovým prostorem a označuje se „S“. Výběrový prostor lze rozdělit na 

dva podprostory:  

- obor přijetí obsahuje hodnoty svědčící ve prospěch nulové hypotézy; 

- kritický obor obsahuje hodnoty svědčící ve prospěch alternativní hypotézy 

Etapy testovacího postupu 

1. Formulace hypotéz. Vždy formulujeme dvojici hypotéz, nulovou a alternativní. 

Nulová hypotéza by měla být jednoduchá a jednoznačně specifikující studovaný 

znak. Vyžaduje se taková forma řešené úlohy, aby prokázání testu bylo vyjádřeno 

v alternativní hypotéze. 

2. Volba testového kritéria. Jedná se o statistiku, tj. funkci výběru. Pro postoupení do 

další etapy je nutné znát rozdělení testového kritéria při platnosti nulové hypotézy.  

3. Sestrojení kritického oboru. Kritický obor by měl být vždy tak velký, aby bylo 

zajištěno, že chyba prvního druhu bude jen ve 100α % případů. 

4. Výpočet hodnoty testového kritéria. Dle stanoveného vzorce je zvolen vhodný 

algoritmus a výpočetní prostředky. 

5. Formulace výsledků testu. Na základě testování jsou možné dva výsledky. Je-li 

hodnota testového kritéria v kritickém oboru, byla alternativní hypotéza prokázána. 

Pokud je hodnota testového kritéria v oboru přijetí, alternativní hypotéza nebyla 

prokázána. 

Test hypotézy o relativní četnosti 

Testuje se hypotéza, že relativní četnost určité varianty znaku ve výběrovém souboru se 

rovná určitému číslu. Nulová hypotéza se tedy zapíše:  

00 ππ:H   

Pokud je proveden náhodný výběr dostatečného rozsahu, může být použita statistika 

jako testové kritérium, kde p je výběrová relativní četnost a n počet respondentů [2]. 

n

)π(1 π

πp
U

00

0
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Příloha č. 6: Přehled benefitů a odměn 

 
Zdroj: [Interní informace], [vlastní zpracování] 


